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Alle priser i katalogen er veiledende og gjeldende t.o.m. 31.12.2023 eller så langt beholdningen rekker. Med forbehold om 

valutaendringer eller trykkfeil.  Priser på produkter kan variere etter antall. Alle priser er eks. mva., logo og frakt.

I denne katalogen ønsker vi å presentere et utvalg av våre 
produkter og varemerker. Vi har samlet både bestselgere 
og nyheter vi håper og tror kan gi deg som kunde både ny 
inspirasjon og gode ideer. Er du på jakt etter produkter som du 
ikke finner i katalogen så finner vi dem for deg!

PRO:NORGE TAR KVALITET OG MILJØHENSYN PÅ ALVOR

Medlemmene i PRO:NORGE var blant de første i vår sektor som 
ble sertifisert gjennom ISO 9000 og ISO 14001. Sertifiseringene 
garanterer for systematisk kvalitetskontroll og fokus på miljø og 
bærekraft. 

ISO 9001 setter standarden i vårt komplette system for kvalitet 
i alle ledd. Systemet tar utgangspunkt i de høye forventningene 
våre kunder skal ha til kvalitet og etterlevelse av lover og 
forskrifter på alle nivåer og overalt hvor vi opererer. 
Kvalitetssystemet består naturligvis også av prosesser for 
kontinuerlig forbedring.

Vi dekker alle dine behov
innen gaver og profilering

DET DU IKKE FINNER, FINNER VI FOR DEG!

Tønsberg, Oslo, Bergen:

Stavanger:

Oslo:

Kristiansand og Kongsberg:

Harstad og Tønsberg:

Molde og Ulsteinvik:

Bergen:

Hamar og Oslo:

Oslo:

Narvik:

PRO:NORGE er en landsdekkende 
kjede av solide og erfarne profilbedrifter. 
Sammen har vi mer enn 200 års bransje-
erfaring. Vi skaper verdier for våre 
kunder gjennom å utforme løsninger
som folk snakker om. Tett kontakt, 
produkt- og kundekunnskap, og ikke 
minst ærlige og trygge relasjoner er 
sentralt i hele vår virksomhet.  
Vi kan profilering!

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, 
og bidrar i praksis til et sterkt fokus på reduksjon av miljø- og 
klimabelastning i hele vår virksomhet. Alle prosedyrer og rutiner 
dokumenteres og både sertifisører og våre kunder kan når som 
helst kreve innsyn i relevant dokumentasjon.

En viktig del av våre kvalitetsrutiner er at det ved produksjon av 
større varepartier utføres direkte kontroll gjennom varslede og 
ikke-varslede besøk på fabrikker vi samarbeider med.  
Dette gjør vi selv med egne ansatte, eller i samarbeid med 
erfarne partnere på stedet. Slike kontroller har fokus på alt fra 
kvalitet, materialbruk og etterlevelse av avtalte miljøstandarder, 
til ansattes vilkår og at det ikke benyttes barnearbeid.

Vi tror på åpenhet som en forutsetning for langsiktig og 
troverdig drift. På forespørsel oppgir vi derfor alltid også navn 
og adresse til våre underleverandører og produsenter.

er ISO Sertifisert

Hjernen sorterer vekk 95% av alle inntrykk. 

For en flaks at det finnes reklameprodukter!



Profiltøy

Hver dag tar en gjennomsnittlig person i mot flere tusen budskap via ulike medier. For å klare å velge ut 
det som er interessant, sorterer hjernen bort ca 95% av bruset. Hvis du i stedet plasserer varemerket ditt på 

produkter som dukker opp i helt andre sammengenger - på fritiden, en isete morgen eller i kaffepausen - 
får du en helt annen effekt. Da synker det inn, vokser og blir en positiv del av menneskers hverdag. 

PROfesjonell PROfilering!

Reklamegodteri Giveaways

Hjem Friluft Strøartikler Skilt/Dekor

Messe
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Hjernen sorterer vekk 95% av alle inntrykk. 

For en flaks at det finnes reklameprodukter!
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Hvit: 39,-  veil.     Farget: 45,-  veil.  1501 Raglan: 56,-  veil.

1500 Classic T-skjorte | T-skjorte serie i kjemmet bomull. 4-lags halsribb, skuldertape, forsterket nakkebånd og doble sømmer rundt hals og ermer. Størrelser: S-3XL (+4XL-6XL i fargene: Hvit, 
Marine, Aske, Sort, Kornblå og Rød). Pris for farget t-skjorte i str 3X-6XL: Kr. 53,-. 160-165 g/m2. 100% økologisk bomull 30 tråd. Single jersey strikket. Forhåndskrympet. T-skjorte til barn art. 1280 
leveres i samme kvalitet (se hovedkatalog for fargeutvalg). Denne t-skjorten kan også leveres fasongsydd til både herre og dame med rund hals eller V-hals mot et lite tillegg i pris.

RAGLAN
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69,-  veil. 

0111 Dragon Herre (unisex) 0112 Swan Dame | 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 (Størrelsene 3XL-6XL). Størrelser dame: S-XXL. 

75,-  veil. 

0113 Dragon Raglan Unisex | Raglanvariant av vår populære 0111 Dragon Pro-Dry t-shirt. Unisex modell. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet.  
145 g/m2. 100% polyester, Pro-dry. Størrelser XXS - 3XL. 



6

119,-  veil.

3250 Milano unisex | 3370 Carinda dame | Klassisk unisex piquè med sidesplitt og ribdetaljer på krage og ermer. Fargeforskjell på knapper kan i en periode forekomme da vi bytter disse i en ny 
fargetone. Kvalitet 100% kjemmet bomull. Størrelser herre: S - 4XL (4XL finnes i marine og sort). Størrelser dame: S - 2XL. Farger herre: 000 Hvit, 110 Aske, 145 Gråmelert, 180 Koks, 199 Sort, 250 Rød, 
270 Kardinalrød, 320 Lys Blå, 340 Turkis, 343 Brilliantblå, 360 Kornblå, 380 Marine, 420 Lime, 460 Kellygrønn, 470 Oliven, 630 Safety Gul, 650 Gul, 690 Orange, 680 Safety Orange, 530 Khaki.
Farger dame: 000 Hvit, 199 Sort, 235 Fuchsia, 250 Rød, 340 Turkis, 360 Kornblå, 380 Marine, 420 Lime.



7

149,-  veil.

P615 Men’s Coolchecker Pique Polo Herre | P616 Women’s Coolchecker Pique Polo Dame | Poloskjorte med paneldetaljer for en mer tilpasset form til dame og herre. Stilig ribbestrikket krave 
og tre knapper i halsen. Moderne arbeidstøy som fungerer som et smart alternativ til en skjorte. Teknisk Coolchecker® med fukttransporterende egenskaper gjør at den passer utmerket til fysisk 
arbeid eller i varmere miljø. Vekt: 155 g/m². Kvalitet: 100% polyesterstrikk. Størrelser: P615 herre: S-4XL. P616 dame: XS-XXL. Detaljer: Sidepaneler for tilpasset form. Fukttransporterende stoff. 
Stolpe med 3 knapper.  Kan også leveres med kontrast i enkelte farger: P618 Men’s Contrast Polo.

MODE
FIT

P618 Men’s Contrast Polo

149,-  veil.

P631 Men’s Spun Dyed Polo Shirt | P633 Ladies Spun Dyed Polo Shirt | Klassisk poloskjorte til herre og dame. Ribbet krage med stolpe og 3 knapper. Produsert i 100% resirkulert polyester med 
spun-dyed innfarging, som beskytter fargen bedre mot solbleking. 160g/m². 100%  resirkulert polyester. Miljøvennlig spunnet fargingsprosess for: Mindre vannforbruk. Mindre kjemikalier og mindre 
CO2-utslipp. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL. Farger: Sort,Marine,Mørk Grå.



8

199,-  veil.  

2110 Cool Dry Sport Pique | 2112 Cool Dry Sport Pique Lady | Klassisk tennisskjorte i en optimal blanding av CoolDry® og polyester. Mykt, lett og behagelig stoff som transporterer fuktighet 
vekk fra kroppen. Herremodellen har to knapper, mens damemodellen har fire. 50% CoolDry® og 50% Polyester. Farger 2110: hvit, sort, marine, rød, skifergrå, skyblue/turkis.
Farger 2112 Lady: Rosa, hvit, sort, marine, rød. Størrelse: S-4XL. Størrelse dame: S-XL.

199,-  veil.   

2010 Original Pique | 2012 Ladies Pique | Den klassiske tennisskjorten. Pique strikket i 95% kjemmet bomull. Forkrympet og med doble sømmer og forsterket nakkesøm. Spesielt finmasket pique 
for å oppnå best mulig grunnlag for trykk og brodering. Damemodell er fasongsydd. 95% Bomull, 5% Elastan. Farger original piquet:  hvit, lys gråmelert, sort, marine, rød, kongeblå, blåmelert.
Farger dame: hvit,sort, marine, rød. Størrelse: XS - 4XL. Størrelse dame: S-XL.



119,-  veil. 

T9101.01 Iqoniq Manuel t-skjorte i resirkulert bomull, ufarget | Unisex t-skjorte med rund hals, korte ermer og 1x1 flat ribb ved halskragen. Laget av bomull, 50 % resirkulert og 50 % økologisk, 
180 g/m2. Farger: Grå 3, Sort 4, Grønn 5, Marineblå 6, Brun 7, Natural raw 8. Størrelser: XXS-XXXL.

119,-  veil.  

T9100.00 Iqoniq Bryce t-skjorte i resirkulert bomull | Unisex t-skjorte med rund hals, korte ermer og 1x1 flat ribb ved halskragen. Laget av bomull, 50 % resirkulert og 50 % økologisk, 180 g/m2. 
Farger: Sort 1, Marineblå 2, Hvit 4, Burgunder 7, Rød 8, Verdigris 9, Blå 10, Lavendel 11, Orange 12. Størrelser: XXS-XXXL.

Aware™ er verdens første hybride Sporbarhetsteknologi. Den leverer en udiskutabel måte å spore og validere tekstilpåvirkning fra opprinnelse til forbruker.  
Vi innleder en epoke med åpenhet som endrer spillet og styrker hele forsyningskjeden til å gjøre en forskjell. Sammen kan vi akselerere reisen vår til sirkularitet.

Den resirkulerte bomullen er sertifisert i henhold til Global
Recycled Standard. Sertifisert av Control Union 116221

For hvert solgte produkt donerer Xindao 2% av inntektene til 
støtte Water.org for å endre liv med trygt vann.

9
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76,-  veil.

029360 New Classic T herre | 029361 New Classic T dame | Vår klassiske T-shirt i best mulig kvalitet nå i moderne passform. Forkrympet kjemmet bomull og ringspunnet garn, rundstrikket. 
Dobbeltkrage med elastan. Størrelser: XS-3XL. Frg 00, 35, 55, 580, 95, 99 til 5XL. Stort utvalg i farger. Se hovedkatalog for mer informasjon.

60,-  veil.

029030 Basic-T | Unisex T-shirt i en smalere passform, bånd i nakke, elastan i halsribb og forsterkede sømmer på skuldre. 100% kjemmet bomull. (Gråmelert [95] 85% bomull, 15% viskose, 
aske [92] 99% bomull og 1% viskose). Unisex, Herrer, Damer. Vekt: 145 g/m2. Størrelser: XS-4XL Stort utvalg i farger. Se hovedkatalog for mer informasjon.
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159,-  veil.

028244 Classic Lincoln herre | 028246 Classic Marion dame | Klassisk polo piké. Tre knapper i knappestolpe. 100% kjemmet bomull, (gråmelert 85% bomull og 15% viskose, aske 99% bomull og 1% viskose). 
Finnes også i 7 farger til barn.  Størrelser herre: XS-3XL. (Frg 00, 35, 55, 580, 95, 99 til 5XL). Størrelser dame: XS-2XL.

229,-  veil.

021031 Basic Hoody | Sweatshirt med hette i unisexmodell med rib i mansjett og nederkant. Snor i hette og nederkant. 65% polyester, 35% bomull (visibility yellow [11] visibility orange [170] 85% 
polyester og 15% bomull). Finnes også til barn. Størrelser: XS-2XL. Fargene 580, 95, 99 fåes mot pristillegg i størrelse: 3XL-5XL. 
Basic Hoody leveres også i farge 11 og 170 som er high visibility, be om pris.

179,-  veil.

021030 Basic Roundeneck | Sweatshirt med rund hals i unisexmodell med rib i mansjett og nederkan. 65% polyester, 35% bomull (visibility yellow [11] visibility orange [170] 85% polyester og 15% 
bomull). Finnes også til barn. Størrelser: XS-2XL. Fargene 580,95,99 fåes mot pristillegg i størrelse: 3XL-5XL. Basic College leveres også i farge 11 og 170 som er high visibility, be om pris.



32
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499,-  veil. 

354430 Oceanside Stretch Polo Men | 354431 Oceanside Stretch Polo Ladies | Det er aldri feil med en stilig og praktisk polo. Oceanside Stretch Polo er laget i et unikt bi-blend bomullsstoff 
med tilsatt elastan, noe som gir god passform og gjør den tøyelig og myk. Den har alle de klassiske detaljene, men med et ekstra snev av eksklusivitet som brodert logo i nakken, ton-i-ton-knapper 
og myk jersey på innsiden av kragen. 95 % Bomull, 5 % Elastan. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.

499,-  veil. 

354418 Advantage Polo | 354419 Advantage Polo Ladies | En velsittende Pique i CB 
DryTec Bomull +35UPF, et mykt stretch materiale som er fuktavvisende. Denne unike 
kvaliteten med bomull, polyester og elastan gjør dette plagget til et must i garderoben og 
for deg med en aktiv livsstil. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.

499,-  veil. 

354420 Advantage Premium Polo Men | 354421 Advantage Premium Polo Ladies | 
Pique i CB DryTec + 35UPF-materiale med et snev av stretch. Vår unike tri-blend-kvalitet 
gir maksimal allsidighet for din aktive livsstil. Advantage Premium er vår oppdaterte 
2.0-versjon med selvklebende krage og vevde kontraster på innsiden for å gjøre denne 
poloen enda mer stilig. Metallknapper på frontbryter og liten metall CB-merke på forkant. 
Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.
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223,-  veil.

1909878 Core Unify Training Tee | 1909879 Core Unify Training Tee W | Trenings 
t-shirt designet for aktive mennesker som verdsetter høy komfort og kvalitet. Den har innsvingte 
sidesømmer for et atletisk, moderne utseende. Produsert i resirkulert, mykt og funksjonelt 
polyester. Resirkulert polyester. Innsvingte sidesømmer. Kommer i mange forskjellige farger. 
Størrelser herre: XS-3XL. Størrelser dame: XS-2XL. 

Training Tee
CORE UNIFY

Polo Shirt
CORE UNIFY

279,-  veil.

1909138 Core Unify Polo Shirt | 1909139 Core Unify Polo Shirt W | Piquetrøye i 
funksjonell resirkulert polyester. Piquetrøyen har behagelig passform og kommer med en 
brodert logo på ermet. Resirkulert polyester med god fukttransport. Behagelig passform. 
Craft-logo på ermet. Størrelser herre: XS-3XL. Størrelser dame: XS-2XL. 
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719,- veil.

1909134 ADV Unify Jacket | 1909135 ADV Unify Jacket W | Myk og funksjonell jakke 
med stretch. Produsert av resirkulert polyester. To lommer i front. Behagelig passform. Myk og 
funksjonell, resirkulert polyester. Ergonomisk, elastisk passform. To lommer.  
Størrelser herre: XS-4XL. Størrelser dame: XS-2XL. 

719,-  veil.

1909132 ADV Unify FZ Hood | 1909133 ADV Unify FZ Hood W | Myk og funksjonell 
hettejakke med stretch. Produsert av resirkulert polyester. To lommer i front. Behagelig 
passform. Myk og funksjonell, resirkulert polyester. Ergonomisk, elastisk passform. Hette 
med snor. To lommer. Størrelser herre: XS-4XL. Størrelser dame: XS-2XL.

1279,-  veil. 

1912183 Pro Endur Distance Herre | 1912184 Pro Endur Distance Dame | Sko som tilbyr 
et nytt nivå av responsiv støtdemping til dedikerte løpere. Hele mellomsålen er laget av 
lett og responsiv PX Foam™ som gir et effektiv fraspark og fjærmyk landing. Skoen gir en 
perfekt balanse mellom lav vekt, god stabilitet og respons. Overdelen i mesh gir effektiv 
ventilasjon og høy komfort. Størrelser herre: 39,5 - 47. Størrelser dame: 35,5 - 42.
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169,-  veil. 

3801 Classic Sweatshirt | Vår bestselgende unisex collegegenser i super kvalitet. Tidløs modell. Dobbel jerseystrikket, 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside.  
Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg. 300-320 g/m². 65% bomull / 35% polyester. (80% polyester / 20% bomull i fargene 630 og 680). Størrelser: S-3XL.
(+ 4XL - 6XL: marine, aske, sort, rød og kornblå Kr. 199,-).
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229,-  veil.       med kontrast 239,-  veil.          Harlem raglan 269,-  veil. 

3851 Harlem unisex | 3854 Harlem Dame | 3852 Harlem Raglan | Vår bestselgende hettegenser. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, forsterkede sømmer og lycra i alle ribber. Snøring i halsen 
og stikklomme i front. Vekt: 300 - 320 g/m². 65% bomull / 35% polyester. Størrelser herre: S-4XL (Størrelsene 3XL og 4XL: kun marine og sort med tillegg i pris). Størrelser dame: S-2XL. Kan også 
leveres i barnestørrelser.  Kommer også i farger med kontrastfarge på innside av hette og snorer: Gråmelert/Sort, Sort/Grå, Rød/Gråmelert, Kornblå/Gråmelert, Marine/Gråmelert. 
Farger Ragland: Gråmelert/Koksmelert, Gråmelert/Marinemelert, Koksmelert/Gråmelert.



499,-  veil.   

4040 Original Knitted Fleece | 4042 Lady Knitted Fleece | Strikkefleece jakke med 
børstet innside. Behagelig mellomlagsplagg. Sidelommer med glidelås. 100% Polyester. 
Størrelse: XS-4XL. Størrelse dame: XS-XL.

389,-  veil.  

3066 Original Hood Jacket | Tidsriktig hettejakke i en god og behagelig kvalitet. Raglan-
modell med ton-i-ton flatlock-sømmer, dobbel hette og YKK glidelås. 80% Bomull, 20% 
Polyester. 100% bomull i ytterstoffet. Størrelser: XS – 4XL.

299,-  veil.  

3065 Original Hood | Klassisk hettegenser i en kraftig og behagelig kvalitet. Fargerike hettesnorer kan kjøpes separat. 80% Bomull, 20% Polyester. 100% bomull i ytterstoffet.
Størrelse: XS – 4XL.

18
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1049,-  veil.   

7073 Hybrid Down Stretch Jacket | Sporty hybridjakke til både menn og damer! Den 
perfekte kombinasjonen av bevegelighet, lav vekt og isolerende områder av 90/10 dun.
Farge: 10 Koksgrå. Størrelser herre: S - 4XL. Størrelser dame: S - 2XL.

1349,-  veil.  

7100 Exclusive Business Jacket | Business jakke i et stilrent og urbant design, med et 
lett og varmt dunfyll. Perfekt for kjølige vår- og høstdager. To ytterlommer med magnet-lås 
og tre innerlommer med glidelås. Reflekser på innsiden, som du enkelt kan gjøre synlig når 
det blir mørkt. Jakken har splitt bak (magnet), vanntett membran og teipede sømmer. Foret 
med 90% dun og 10% fjær. Ytterstoff: 100% Polyester. Størrelser: XS – 4XL. Farge: marine.

1599,-  veil.  

7072 Exclusive Down Jacket | Lun og varm dunjakke i et eksklusivt og behagelig 
matt ytterstoff. Stilrent design som gjør at den passer like godt i byen som på fjellet. To 
innvendige og utvendige lommer. Vanntett membran og utvendig behandlet med Bionic-
Finish® Eco. Elastiske håndleddsmansjetter og elastisk snøring i linning. Fyll: 90% dun, 10% 
fjær. Ytterstoff: 100% matt polyester. Størrelser: XS-3XL. Farge: marine.

1169,-  veil.  

7096 Adventure Shell | Lett og behagelig skalljakke med ventilasjonsglidelåser under 
ermene for den aktive brukeren. En pustende, vind- og vanntett jakke i mykt materiale. 
Teipede sømmer og snøring i linning. 100% Polyester. Størrelser: XS-3XL.  
Farger: sort, sky blue.
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299,-  veil. 

021013 Basic Active Half Zip | Half Zip genser i unisexmodell. Ton i ton glidelås, 
Herringbone nakkebånd og rib i nedekant og ermavslutning. Tilpasset for hodetelefoner. 
Spun dyed. Størrelser: XS-3XL.

299,-  veil. 

021011 Basic Active Hoody | Hettegenser i unisexmodell. Kengurulomme og ton i ton 
glidelåslomme på erm. Rib i nedekant og ermavslutning. Tilpasset for hodetelefoner. 
Spun Dyed. Størrelser: XS-3XL.

249,-  veil. 

021010 Basic Active Roundneck | Sweatshirt i unisexmodell. Lomme på erm med ton i ton 
glidelås. Herringbone nakkebånd og rib i nedekant og ermavslutning. Spun dyed.  
Størrelser: XS-3XL.

349,-  veil.

021014 Basic Active Hood Full Zip | 021015 Basic Hood Full Zip ladies | Hettejakke med ton i ton glidelås. To sidelommer med glidelås og en glidelåslomme på erm. Snor i hette, herringbone 
nakkebånd og rib i nedekant og i ermavslutning. Tilpasset for hodetelefoner. Spun dyed. Størrelser herre: XS-3XL. Størrelser dame: XS-2XL.

349,-  veil.

021016 Basic Active Cardigan | Cardigan med ton i ton glidelås. To sidelommer og lomme 
på erm med glidelås. Herringbone nakkebånd og rib i nedekant og ermavslutning.  
Tilpasset for hodetelefoner. Spun dyed. Størrelser: XS-3XL.



799,-  veil. 

0200954 Padded Softshell | 0200957 Padded Softshell Lady | En vattert softshelljakke 
i rent snitt. Tre ytterlommer med reverserte SBS-glidelåser og en innerlomme. Jakken har 
svart fôr og broderingslomme med glidelås. Avtagbar etikett i nakken.  
Størrelser herre: XS-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.

499,-  veil.

023946 Haines | 023947 Haines Lady | En varm, strikket fleecejakke med felter av 
softshell. Tre ytterlommer med glidelås og to store innerlommer. Elastisk mansjett med 
tommelhull på innsiden av ermene. Sammenleggbart refleksbånd. Hank og avtagbar etikett 
i nakken. Størrelser herre: XS-3XL. Størrelser dame: XS-XXL.

549,-  veil.

022046 Kenai | 022047 Kenai Lady | En moderne turbukse med behagelig og 
ventilerende 4-veis stretch. Slitesterkt vind- og vannavstøtende materiale i strategiske 
områder. Strikk i midjen og forhåndsformede knær som gir forbedret bevegelighet. To 
frontlommer, to benlommer med glidelås og en baklomme. Justerbar benavslutning med 
strikk og borrelås. Mulighet for innsetting av kneputer. Størrelser XS-3XL.
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879,-  veil.                        

1910390 Core Explore Isolate Jacket M | 1910391 Core Explore Isolate Jacket W | 1913299 NOR Core Explore Isolate Jacket M 1913300 NOR Core Explore Isolate Jacket W |  
Core Explore Isolate Jacket til herre har god og varm vattering av resirkulert polyester, og et bredt og slett felt som gir god plass til logo. Jakken er et perfekt valg for de fleste typer 
utendørsaktiviteter i kalde forhold. Størrelser herre: XS-4XL. Størrelser dame: XS-2XL. Finnes også til junior.
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1039,-  veil.             

1905072 Highland Jacket Herre | 1905073 Highland Jacket Dame | 1913297 NOR Highland Jacket Herre | 1913298 NOR Highland Jacket Dame | Skalljakke i vind- og vannavvisende 
materiale. 3 lags softshell med børstet innside. WP 5000/MVP 5000. 3-lags vind- og vannavvisende softshell materiale. Myk, børstet innside for optimal komfort. Justerbar hette med elastisk 
snøring. Elastisk snøring i midjen for optimal passform. Brystlommer med glidelås. To varme håndlommer med glidelås. Størrelser herre: XS-4XL. Størrelser dame: XS-2XL.
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599,-  veil. 

0200912 Classic Softshell Hoody | 0200917 Classic Softshell Hoody Lady | Vår 3-lags softshelljakke med hette, laget av resirkulert polyester. Ton-i-ton reversert glidelås i front. Tre utvendige lommer og 
to innerlommer. Avtagbar hette. Elastisk teip i nederkant og justerbare borrelås i ermeavslutningene. WP 3000 / MVP 1000. Størrelser herre: XS-3XL. Størrelser dame: XS-3XL.

1599,-  veil. 

1909858 Core 2L Insulation Jacket | 1909859 Core 2L Insulation Jacket ladies | Varm og 
stilren vinterjakke. Vind- og vannavstøtende yttermateriale med PFC-fri (Fluorkarbonfri) DWR-
behandling (vannavvisende behandling). Plagget har avtagbar hette, vannavvisende glidelåser, 
teipede sømmer i utsatte områder, innerlomme med glidelås og silikonprint på skuldrene for å 
forhindre at ryggsekken sklir av. Størrelser herre: XS-4XL. Størrelser dame: XS-2XL.

899,-  veil. 

0200976 Idaho | 0200977 Idaho Lady | En varm, men likevel lett jakke med dunlignende 
vattering. Laget av 100 % resirkulert polyamid. Avtagbar hette, tre utvendige lommer med 
glidelås, og to innerlommer. Elastisk teip i nederkant og på ermeavslutningene. Leveres 
med farget stropp (til oppheng), øretelefonløsning og glidelåstrekkere. Størrelser herre: 
XS-3XL. Størrelser dame: XS-XXL.



799,-  veil. 

352410 Advantage Shirt Men | 352411 Advantage Shirt Ladies | Vår ikoniske Advantage kommer nå også som skjorte i det samme komfortable tri-blend-materialet. Uformelt møter finkledd! 
Skjorten vil raskt bli din favoritt på jobben, på reisen eller på en middag ute. Kombinasjonen av designelementer fra en klassisk skjorte og det myke tri-blend-stoffet gir et hybridplagg som gjør at 
du ser bra ut og fungerer hele dagen. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.

799,-  veil. 

358418 Pemberton Hood FZ Men | 358419 Pemberton Hood FZ Ladies | Hettejakke i 
komfortabelt, stretchy, dobbelstrikket lettvektsmateriale som er et perfekt helårsplagg.
Det tekniske materialet er laget av sertifisert, resirkulert polyester, rayon og tilsatt 
elastan som gir god stretch. Den høye kragen beskytter mot kaldt vær. Hettejakken har to 
frontlommer med glidelås. CUTTER & BUCK-logoen er brodert langs ytterkanten av hetten. 
Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.

1039,-  veil.

Adv Explore Pile Fleece Jacket | Herre 1912220 | Dame 1912221 | Varm og allsidig pile-
fleecejakke med kontrastdetaljer, designet for daglig bruk. Jakken er laget av resirkulert 
polyester, har en brystlomme med glidelås og to sidelommer med glidelås. Feltet over 
brystlommen og på kragen har et slett, ensfarget materiale som er optimalt for logotrykk. 
Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.

1039,-  veil.

NOR Adv Explore Pile Fleece Jacket | Herre 1913288 | Dame 1913289 | Varm og 
allsidig pile-fleecejakke med kontrastdetaljer, designet for daglig bruk. Jakken er laget 
av resirkulert polyester, har en brystlomme med glidelås og to sidelommer med glidelås. 
Feltet over brystlommen og på kragen har et slett, ensfarget materiale som er optimalt for 
logotrykk. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-XXL.
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749,-  veil.  

1222 Thermo Vest | Denne allsidige og lette vesten er laget i et pustende, vann- og vindavstøtende materiale. Den isolerer godt og passer perfekt som mellomlag. Vesten kan komprimeres og 
pakkes sammen - perfekt som et ekstra lag i sekken! Den er laget i 100% nylon med matt overflate. Størrelser herre/unisex: S-3XL. Størrelser dame: 34-48. Farge: skiferblå.

339,-  veil. 

Isbre Thermo HZ Herre | Isbre Thermo HZ Dame | En myk halfzip fleecegenser med glatt ytterside og vaffel-fleece innside. Ekstra lang frontglidelås for ventilering. Den har god stretch og myke 
flatlocksømmer. Genseren kan brukes hele året og er perfekt som både mellomlag og ytterste lag. Stoffet er i 92% resirkulert polyester og 8% spandex. Størrelser herre/unisex: S-5XL.  
Størrelser dame: 34-54. Farger herre: blå, sort. Farger dame: mørk gul, sort.
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899,-  veil.  

Flåm ST Jakke | En lett teknisk 2-lags jakke med god stretch og meshfór. Tapede sømmer, 
dobbel stormklaff i front og ventilasjonsglidelåser under begge armer. Fast hette med 
4-veis justering, enhåndsstramming nede og og borrelåsjustering nederst på armene. 94% 
polyester og 6% spandex. Vannsøyle: 15 000 mm. Pusting: 10 000g. Størrelser unisex: S-5XL. 
Størrelser dame: 34-50. Farger herre: petrolblå, sort. Farger dame: denimblå, porselen, sort.
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349,-  veil.  

Flåm LS Bukse | En behagelig og lett vindavvisende softshell bukse med god stretch. Den har sidelommer og lårlomme med glidelås. Buksen har beltehemper, borrelåsjustering i livet og 
strikk nederst på bena. Den er lett vannavstøtende, tørker raskt og er enkel å bevege seg i. Dette er en god tur- og fritidsbukse til bruk både vår, sommer og høst.Polyester og 6% spandex. 
Vindavvisende- Lett vannavstøtende. Størrelser herre/unisex: S-3XL. dame: 34-50. Farger herre: grå, sort, marine. Farger dame: denimblå, lys grå, mørk jade, porselen, sort.

689,-  veil.   

Flåm ST 2-lags Bukse | En lett teknisk 2-lags bukse med god stretch og meshfór. Buksen har tapede sømmer, borrelåsjustering i liv og nede på ben, samt leddede knær for bedre bevegelighet. Den 
har sidelommer med glidelås under klaff og lårlomme med vannavstøtende glidelås. Buksen har 4-veis stretch og beltehemper. 94%polyester & 6%Spandex. Vannsøyle på 15000mm og pusting på 
10000g. Størrelser unisex: S-5XL. Størrelser dame: 34-54. Farger herre: petrolblå, sort. Farger dame: denimblå, petrolblå, sort
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969,-  veil.  

Isbre 2.0 Softshelljakke | En lett og anvendelig softshelljakke 
til bruk både i bakken, på tur og på langrenn. Hovedmateriale 
er vanntett, vindtett og pustende. Jakken har stretchfelter 
i sidene for bedre ventilering og bevegelse, samt ekstra 
ventileringsklaff på øvre del av rygg. Den har fast hette med 
justering og sidelommer med glidelås. Dette er en super jakke 
for aktive turer. Bukse kan også kjøpes til. Hovedmaterialet 
er i  86% nylon og 14% spandex. Kontrastmaterialet er i 90% 
polyester og 10% spandex. Vannsøyle: 10 000 mm. 
Pusting: 10 000 g. Størrelser herre/unisex: S-3XL. 
Størrelserdame: 34-48.



799,-  veil.   

Finse Dunjakke | En superlett og myk dunjakke med 90% dun og 10% fjær som isolerer godt. Jakken har sidelommer med glidelås og fast hette. Den er lett innsvingt og har en fin fasong. Perfekt 
som ytterplagg eller som mellomlag når det blir kaldt. Er det regnvær kan du bruke dunjakken under en skalljakke. Om det er tørt kan du bruke den ytterst. Genial som jakke på sjøen, super som 
byjakke og kan pakkes kjapt ned i sekken på tur. Ytterstoff: 100% Nylon Dunfyll: 90/10 Andedun/Fjær (RDS Sertifisert Dun). Spenst: 600 cuin. Størrelser herre/unisex: S-3XL. Størrelserdame: 34-48.
Farger herre og dame: Blekkblå, Sort, Støvgul. Damemodell har hette.
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959,-  veil   

Isbre Thermo Jakke | Allsidig og lett jakke laget i et pustende, vann- og vindavstøtende materiale. Isolerer godt og passer perfekt som mellomlag. Jakken kan komprimeres og pakkes sammen. 
Den er laget i 100% nylon med matt overflate. SBS glidelåser og sidelommer. Main fabric: 100% nylon  Main fabric 2: 95% polyester/5% elastan. Padding: 100% polyester PFC Free DWR.  
Farger: marine og sort. Størrelser herre/unisex: S-3XL. Størrelser dame: 34-46.
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849,-  veil.  

4103 Geiranger herre/unisex | 2-lags jakke med 100% merinoull utside og 100% polyester 
innside. Dekorative kontrastsømmer og felt på ermer og i krage. Sertifisert merinoull fra  
Australia. Den pustende ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egen vekt og gjør at du 
holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur. Vaskes på 30°C på ullprogram.  
Størrelser herre/unisex: S-4XL. Størrelser dame: S-XXL. Sortmelert, marinemelert.
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649,-  veil.

SD20 Nautilus Quilted herre | SD21 Nautilus Quilted dame | Allsidig jakke med termisk 
isolasjon og vannavvisende overflate. Elastiske mansjetter og en full innvendig stormflap 
for ekstra isolasjon ved glidelås. Farger: 199 Sort, 250 Rød, 335 Azurblå, 380 Marine. 
Størrelser herre: S-3XL (og 4XL, 5XL kun i fargene sort og marine). Størrelser dame: XS-XXL.
Nautilus Quilted finnes også i modell med hette - be om pris.

599,-  veil.

SD22 Nautilus Quilted Vest Herre | SD23 Nautilus Quilted Vest dame | Termisk vest 
til herre og dame. Isolerer kroppen og gir ekstra varme til utendørs bruk. Farger: 199 Sort, 
250 Rød, 335 Azurblå, 380 Marine. Størrelser herre: S-3XL (og 4XL, 5XL kun i fargene sort og 
marine). Størrelser dame: XS-XXL.
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1050,-  veil.

NIBBA Merino JKT Hood Man | NIBBA Merino JKT Hood Woman | Devold Nibba er mellomplagg med utmerket varme-til-vekt-verdi, laget i 100% merinoull. Ull er pustende, transporterer 
fuktighet bort fra kroppen og er naturlig lukthemmende. Nibba jakken har en fleksibel passform som gir en avslappet stil, og den børstede innsiden gjør dette til et superbehagelig plagg med både 
lav vekt og god isoleringsevne. Perfekt til fritidsbruk. Farger herre: sort og grå. Farger dame: grå og sort. Størrelser: Nibba man: S – XXL. Nibba woman: XS – XL.
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1149,-  veil.  

THERMO Jacket Herre sort/oransje | THERMO Jacket Dame sort/lysblå | 
Komfortabel mellomlagsjakke med svært gode varmeisolerende egenskaper. Jakken har 
kilefasong i siden for maksimal bevegelighet, og pulsvarmere med tommelhull. 
Brystlommen har kabelåpning. Devold® Thermo jacket består av 100% ren, ny ull. Den er 
godt egnet som isolerende mellomplagg, men passer også utmerket som ytterplagg på 
kalde og tørre dager. Størrelser herre: S-XXL. Størrelser dame: XS-XL.

1199,-  veil.  

SVALBARD Sweater Zip Neck | Klassisk genser til dame og herre. Devold® ORIGINALS 
er varme, tradisjonelle gensere i 100 % ren, ny ull fra norske sauer. Opprinnelig ble disse 
genserne laget for fiskere og andre arbeidere som ble utsatt for det barske klimaet langs 
norskekysten. I dag har de blitt populære mellom- eller ytterplagg i kaldt vær. For å gi 
genserne mykhet og fasong er de forvasket.  Str: XS - XXL. Farge: Offwhite/ Anthracite og 
Forest/Woods.

189,-  veil. 

Basic Cap |  Devold® Basic er lette og mye plagg strikket i 100 % fin merinoull. Denne 
kvaliteten har god isoleringsevne og svært gode pusteegenskaper. One-Size. 
Farger: black og blue pen.

189,-  veil.   

Basic Headover | Devold® Basic er lette og mye plagg strikket i 100 % fin merinoull. Denne 
kvaliteten har god isoleringsevne og svært gode pusteegenskaper. One-Size. 
Farger: black og blue pen.
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799,-  veil.  

2127000 Poncho | Finstrikket poncho til dame. 50% Ull, 50% Akryl(Dralon®)

499,-  veil.  

355418 Oakville V-Neck | 355419 Oakville V-Neck Ladies | Oakville er en strikket genser 
som passer til alt. Den fremstår myk og ikke for tykk, noe som gjør at den fungerer perfekt 
over en skjorte. Kombinasjonen av bomull og nylon gjør genseren svært behagelig med 
god holdbarhet. Tilgjengelig i både v-hals og rundhalset utgave. Størrelser herre: S-4XL. 
Størrelser dame: XS-2XL. 

499,-  veil.

355416 Oakville Crewneck | 355417 Oakville Crewneck Ladies | Oakville er en strikket genser som passer til alt. Den fremstår myk og ikke for tykk, noe som gjør at den fungerer perfekt over en 
skjorte. Kombinasjonen av bomull og nylon gjør genseren svært behagelig med god holdbarhet. Tilgjengelig i både v-hals og rundhalset utgave. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-2XL. 
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1999,-  veil. 

351462 Cavalero Jacket | Perfekt businessjakken til alle anledninger og årstider. Jakken 
er laget av et teknisk stoff med vanntette teipede sømmer som beskytter mot regn og vind. 
Jakken er sydd med kviltede sømmer og vatteringen er fra Sustans av DuPont ™ Sorona ®.  
Den indre fôringen holder deg varm fra tidlig høst til kalde vintermorgener. Skjult knappe-
stolpe og glidelås i front. Vanntett brystlomme og to ytre håndlommer. Størrelser: S-4XL. 

1899,-  veil. 

351460 Wenatchee Jacket Men | 351461 Wenatchee Jacket Ladies | Kalde vintre 
har ingenting sjanse mot Wenatchee-jakken! Denne lange jakken er ideell å benytte på 
utendørsaktiviteter eller som pendlerjakke på vei til jobb. Opptil 50 % av stoffet er av 
resirkulert polyestergarn fra plastavfall. Jakken er bemerkelsesverdig lett takket være 
den luftige vatteringen laget av syntetiske og fornybare naturfiber. Justerbar og avtagbar 
hette. Toveis glidelås med stormklaff. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-2XL. 

1799,-  veil. 

351426 Packwood | 351427 Packwood Ladies | Supertynn jakke av Primaloft vattering.
Primaloft Black Eco vatteringen  produsert av 60% fornybart materiale som er kombinert 
med en avansert fiberteknologi.Isolasjonsmaterialet hjelper kroppen å holde en komfortabel 
temperatur. Justerbare snorer, elastisk kantbånd. Glidelås i front er YKK METALUXE, som gir 
jakken et eksklusivt uttrykk. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-2XL.

1199,-  veil.

351452 Oak Harbor Jacket | 351453 Oak Harbor Jacket Ladies | Designet som en hoodie, men 
gir like bra varmebeskyttelse som en jakke. Armer og sidepaneler er i stretchfullt mykt 
polyestermateriale med fleeceinnside. Quiltet og vattert både foran og bak med Sustans® 
i gjenvunnet materiale fra DuPont™ Sorona®. Damejakken har hette og herrejakken har en 
krage. Størrelser herre: S-4XL. Størrelser dame: XS-2XL. 
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699,-  veil. 

Portland Non-Iron Skjorte | Produsert i en avansert bomull, bidrar denne non-iron 
businesskjorte til en behagelig passform og et moderne design. Strykefri metervare. 
Multifunksjons-mansjetter. Klassisk cut away krave. Herreskjorten finnes i Modern Fit og 
Slim Fit. Stoff:  100% SPANO bomull. Farger: Black, White, Light Blue. Herre Modern Fit: 37/38 
- 49/50 (S - 4XL). Herre Slim Fit: 37/38 - 45/46 (S - 2XL). Dame: XS - 3XL

399,-  veil. 

Harvard Stretch Deluxe Polo | Luksuriøs og detaljert poloshirt i en behagelig og elastisk 
materiale blanding. Klassisk knappet stolpe (herre) eller med en elegant v-utskjæring 
(dame). Stretch deluxe passform. Stoff: 95% kjemmet økologisk bomull/5% elastan.  
(Grey Melange: 85% kjemmet økologisk bomull/10% viskose/5% elastan). Farger: Black, navy, 
white, indigo, sky blue, charcoal, dark navy, olive, grey melange. Herre: S-4XL. Dame: XS-3XL.
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849,-  veil.  

Benton Hybridvest | Denne aktive hybridvest er det perfekte valg når du vil ha full arm 
bevegelighet, men likevel holde kroppen varm. Vindtett. Vannavisende overflatebehandling. 
Ytterstoff - body  100% nylon (Changning to recycled) - skulder 95% softshell/ 5% elastan. 
Padding: Sorona® Aura (30% biobasert matr.) Farger: black, navy, olive. 
Herre: S - 4XL. Dame: XS - 3XL.

1089,-  veil. 

Lindenwood Quiltet Jakke | Lett jakke til både et avslappet og stilfult utseende. Herre 
versjonen har oppreist krave og glidelåslommer. Den kvinnelige utgaven er designet i en 
3/4 lengde med knappelommer og lav krave. Vindtett. Vannavisende overflatebehandling 
| Ytterstoff og Foring: 100% resirkulert Polyester. Padding: Sorona® Aura (30% biobaseret 
materiale). Farger: Navy. Herre: S - 4XL. Dame: XS - 3XL.

999,-  veil.   

Beaufort Ullgenser | Extra-fine merinoull fra Italienske Zegna Baruffa, gjør denne 
eksklusive strikkegenseren luksuriøs myk, lett og pustende. 100% Merinoull ekstra-fin.  
God fastholdelse av passform. Rib ved ermer og nederst på genser. Rund hals.  
Stoff  100% Merino ull (extra fine - 19,5 micron). Farger: black, navy, grey melange. 
Herre: S - 3XL. Dame: XS - 2XL

999,-  veil.   

Bloomsdale Hybridjakke | Denne allsidige hybridjakken er designet med en aktiv 
passform, som egner seg når du er på farten til og fra kontoret. Vindtett. Vannavisende 
overflatebehandling | Ytterstoff  - body 100% nylon (Changing to recycled) - ermer 95% 
softshell/5% elastan. Padding: Sorona® Aura (30% biobasert matr.) Farger: black, navy, 
olive. Herre: S-4XL. Dame: XS-3XL.
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1699,-  veil. 

2964001 Casual Blazer | 2964003 Casual Blazer Woman | På avstand kan den se ut 
som en formell blazer, men på nært hold er den en myk, uformell drøm. Jerseystoffet 
er ekstremt behagelig, lett og elastisk. Med sin rynkemotstand er den perfekt for reiser. 
Både se og føl deg på topp i denne hybrid sweatshirt-møter-overshirt-møter-blazeren. Vi 
oppfordrer deg til å matche blazeren med skjorter fra alle våre “bow-er”. 60 % Bomull,  
40 % Polyester. Farge: navy. Størrelser herre: 46-60. Størrelser dame: 34-46.

2699,-  veil.  

2962001 Classic Blazer 20 | 2962003 Classic Blazer WMN | Klassisk blazer med 
to knapper og avslappet skulderparti. Materialet er nøye utvalgt. 360°-stretch og 
vannavstøtende utside samt antibakteriell behandling som gjør blazeren perfekt til arbeid 
og fest. Stretch gir komfort og materialbehandlingen mindre skrukker. 
Størrelser herre: 44-62. Størrelser dame: 32-48.

829,-  veil. 

2900101 Green Bow 01 Regular Fit | 2900102 Green Bow 01 Slim Fit | 2900103 Green Bow 
01 WMN | Moderne cut-away krage, 35mm knepping. En skjorte som passer til enhver anledning! 
Herre: S-5XL. Slim Fit: XS-2XL. Dame: XS-4XL. 2900104 Green Bow 01 WMN Relaxed | Dameskjorte 
med passform som beskrevet i navnet; avslappet, men feminin. Den A-formede folden i ryggen 
draperer pent, og gir skjorten det ekstra volumet du leter etter. Størrelser: XS-4XL.

929,-  veil. 

2902001 RED BOW 20 Regular Fit | 2902002 RED BOW 20 Slim Fit | 2902003 RED 
BOW 20 WMN |  Ved å bruke sofistikerte farger og detaljer gjør vi business skjorten mer 
leken og tidsriktig. Vår Favoritt twill gir skjorten en god dekkevne og en nydelig glans som 
signaliserer kvalitet. Herre: S-4XL. Slim Fit: XS-2XL. Dame: XS-4XL. 

1499,-  veil. 

2966121 Classic Trousers | Klassisk dressbukse med glatt front. Utstyrt med 4-veis stretch 
og 2 baklommer. Mykt innerbånd i midjen for økt bevegelsesfrihet og stretch. Fôret ned til 
knehøyde med myk viskose. Kombiner den gjerne med Classic Blazer 20 for å matche fullt 
ut, eller bare med en skjorte! Størrelser herre: 44-62.
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729,-  veil. 

2905201 Yellow Bow 52 Regular fit | 2905202 Slim fit | 2905203 WMN | Denne skjorten tar den prisbevisste Yellow Bow-linjen til neste nivå med sin høye ytelse og med miljøbevisste valg av 
råvarer. Skjorten er ensfarget med en subtil dobby-struktur. Kombinert med en myk krage og mansjetter gir skjorten et smart og moderne utseende. Når du får skjorten i hånden vil du umiddelbart 
kjenne at denne er mer enn bare et blikkfang. Først vil du legge merke til den fjærlette vekten, så den silkemyk følelsen fra lyocell, og så den utrolige stretcheffekten. Alt dette for å sikre maksimal 
komfort. Skjorten er easy-care behandlet. Størrelser regular: S-5XL. Størrelser Slim fit: S-2XL. Størrelser dame: XS-4XL. 

599,-  veil.  

2905401 Yellow Bow 54 Regular fit | 2905402 Slim fit | 2905403 WMN | Denne Oxford-skjorten er en ny versjon av vår klassiske Indigo Bow 30. Fritidsskjorten har samme klassiske utseende, 
men er ny på mange andre måter. Stoffet er en blanding av long staple bomull, tencel (lyocell) og elastan. Dette gir skjorten følgende ytelse: Luksuriøs følelse fra lyocellen og ekstrem komfort fra 
elastan. Skjorten er Easy Care-behandlet. Denne skjorten er 3 cm kortere enn business-skjortene våre. Størrelser regular: S-5XL. Størrelser slim fit: XS-2XL. Størrelser dame: XS-4XL. 

929,-  veil.

2912101 Red Bow 121 Regular fit | 2912102 Slim fit | 2912103 WMN | Vi kan være et av svært få varemerker som - for tiden - kan håndtere kombinasjonen STRYKEFRI OG STRETCH. Det å få disse 
funksjonene inn i en enkelt skjorte er en svært vanskelig prosess som krever mye planlegging, testing og utvikling.Heldigvis ELSKER vi hardt arbeid og utvikling. RB121 kommer med stilige detaljer 
og matchende kontrastfarger på de rette stedene. Størrelser regular: S-4XL. Størrelser Slim fit: XS-2XL. Størrelser dame: XS-4XL. 



ALT INNEN KONTOR-HOTELL OG
SERVERINGS UNIFORMER

699,-  veil. 

TV1094 Gamma Vest Herre | TV2233 Omega Vest Dame | Vest for herre med 6 knapper 
i front og 2 frontlommer. Justerbar hempe i ryggen. Modellen finnes i regular (R). Lengde 
bak ved størrelse 40R = 77 cm. Concept kolleksjonen er vår mest robuste kolleksjon med 
enestående nivåer av resistens og holdbarhet. 65% polyester / 35% viskose. Størrelser 
herre: 36R - 56R.  Dame: 06R - 24R. Farger: koks, sort, marine.

749,-  veil. 

TV8807 Miami Slim Chino Bukse Herre | TV2303 Houston Slim Chino Bukse Dame |  
Chinos-bukse med god stretch. Smal passform og stretchband rundt livet. Hvis ønsket 
benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Farger: grå, sort, 
marine, beige.
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Jakke 1749,-  veil.   Bukse 749,-  veil. 

TV3551 Pegasus Slim Jakke Herre | TV8754 Pegasus Slim Bukse Herre | Dressjakke og 
bukse for herre med smal passform. Jakken har dobbelt splitt bak, 1 knapp i front, 2 rette 
frontlommer og brystlomme, og finnes i short, regular og long. Produktene er en del av 
Eclipse kolleksjonen, som kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever 
og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Farger: sort, marine, koks pindot, marine pindot.

Jakke 1749,-  veil.   Bukse 799,-  veil. 

TV2272 Ariel Slim Jakke Dame | TV2276 Ophelia Slim Bukse Dame | Dressjakke 
og bukse for dame med smal passform. Jakken har enkel splitt bak, 1 knapp i front, 3 
rette frontlommer, og finnes i short, regular og long. Produktene er en del av Eclipse 
kolleksjonen, som kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og 
overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Farger: sort, marine, koks pindot, marine pindot.



Slips og skjerf |  Vi har et bredt utvalg i slips som utstråler luksus og autoritet. Bruk gjerne farger som gjespeiler ditt firmas profil, eller sett ditt eget personlige preg på antrekket. Vi kan levere 
mange typer slips i et stort fargeutvalg, enten du ønsker ensfarget, stripete, eller andre mønstre. Ta kontakt for å se hele utvalget.

499,-  veil. 

TV7721 Pisa L/E Slim Skjorte (H) | TV2268 Trevi L/E Skjorte (D) | Stretch skjorte med 
lange ermer. Smal passform, turndown-krage, uten brystlomme og enkle mansjetter med 2 
knapper. Strykelett. 57% polyester / 39% bomull / 4% elastan. Farger: hvit,sort,himmelblå. 
Størrelser herre: 145,150,155,160,165,170,175,180. Størrelser dame: 06R,08R,10R,12R,14R,16R,18R
,20R,22R,24R.

549,-  veil. 

TV4052 Lawrence Stretch Oxford Shirt (H) | TV2361 Mirabel Stretch Oxford Shirt (D) |
Oxfordskjorte til herre. Tailored passform i både stripete og ensfarget design. Kontraster i 
krave og mansjetter. 97% bomull / 3% elastan - Stretch Oxford. Farger: hvit,lys grå,lys blå 
stripet,lys blå,marine,lys grå stripet,marine stripet. Størrelser herre: 140,145,150,155,160,165,1
70,175,180,190,200. Størrelser dame: 06R,08R,10R,12R,14R,16R,18R,20R,22R,24R.
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239,-  veil. 

P129 Barista Bib Apron | Trendy denim og myk canvas er blandet inn i et rent og estetisk 
uttrykk med et lite touch av retroinspirerte snekkerbuksehemper. 320 g/m2. Canvas: 100% 
bomull. Denim:  70% bomull / 30% polyester Farger: silver, black denim, sort, marine, indigo 
denim, khaki, mørk grå, grå denim. Onesize.

189,-  veil. 

P123 Espresso Bib Apron | Kombinasjonen av polyester-bomull og mykt imitert skinn, gir 
et moderne uttrykk sammen med de små, men viktige detaljene. Nakkebåndet er justerbart 
i begge sider med trykknapp, og er festet i hver sin malje. Knyting i rygg. Dekor øverst og 
matchende nakkebånd i imitert skinn. To lommer i front. 195 g/m2. 65% polyester / 35% 
bomull og imitert skinn. Farger: 951 sort/brun, 199 sort, 380 marine, 530 khaki. Onesize.



1199,-  veil.  

Mode Trench | Dette er en skikkelig kul parkas egnet til både fritidsbruk og en sporty turdag. Den er laget i vind- og vanntett materiale. Jakken har 2-veis glidelås i front, split i sidene og  
ventilering i ryggen. Både hetten og beltet i livet er avtagbare. En urban og komfortabel jakke som er perfekt å ha i garderoben. Stoffet er i 100% polyester. Vannsøyle: 15 000 mm. Pusting: 10 000 g. 
Dette produktet er behandlet med en PFC-fri impregnering Bluesign sertifisert. Størrelser herre/unisex: S-3XL. Størrelser dame: 34-48. Farger herre: sort. Farger dame: sort og sand.
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89,-  veil. 

M070 Hit | Formsydd baseball cap | 6 paneler. 
Buet brem og lav profil. QE-label og NFC-tag.
100% bomullstwill.

89,-  veil. 

M232 Shot | Klassisk baseball cap | 5 paneler.
Buet brem og høy profil. 100% bomull.

89,-  veil. 

M020 Action Cap | Formsydd cap | 6 paneler.
Buet brem med kontrastfarget underside og lav profil.
100% chino bomullstwill.

119,-  veil. 

M063 Recy Feel | Recy Feel er laget av 100% polyester-
twill av resirkulerte plastflasker. Buet brem og høy profil. 
Regulerbar pvc-lukning (snap back).

229,-  veil. 

FL180 Flexfit Delta | Flexfit Delta® cap er lettere, 
slankere og smartere, og opprettholder den svettefrie 
statusen med den patenterte Stain-Block-teknologien 
og 3-lags svettebånd. Elegant utseende med en sømløs 
bindingsfinish. 6 paneler med sort underbrem.

129,-  veil. 

FL6560 Flexfit 5 Panel | 5 paneler med matchende 
underbrem. Flexfit® fitted cap for stil og komfort. 8 rader 
med søm på brem. Farger:  Hvit, Sort, Rød, Marine, Khaki.

129,-  veil. 

FL6277 Flexfit Wooly Combed | All-time bestselger 
baseball cap. 6 paneler med sølvfarget underbrem. 
Flexfit® fitted cap for stil og komfort. 8 rader med søm 
på brem. Stort fargeutvalg.

99,-  veil. 

M207 Pitcher | Cap i bomullstretch med 6 paneler.
Figursydd og lett buet brem. Medium profil. Helt lukket 
bakside. 98% bomull - 2% elastan.

WITH PAYOFF

Stort utvalg av caps 
og andre hodeplagg

SAMTLIGE PRODUKTER LEVERES I FLERE FARGER

59,-  veil. 

M001 Liberty Sandwich | Børstet bomullscap med 6 
paneler. Buet brem med kontrastpiping og lav profil. 
100% børstet bomullstwill.



INSPIRED BY THE
URBAN LIFESTYLE
OF THE MODERN
TRADESMEN
We focus on creating high-performing 
workwear with a perfect fit – designed 
to meet the needs of professionals who 
want to move with ease while staying 
protected and comfortable.

HELLY HANSEN WORWEAR



LIGHTWEIGHT. 
COMFORTABLE.
VERSATILE.
Our pinnacle Hi-Vis concept 
ICU combines Hi-vis fabrics
with 4-way stretch to 
provide uncompromised 
safety with unbeatable
ease of movement.
 

ICU BRZ COLLECTION



299,-  veil.

8948 Telemark | Mellomstor og velutstyrt backpack. Lett og praktisk med ergonomisk polstrede skulderremmer, midje- og bryststropp. Stort hovedrom og mange smarte smålommer. Polstret og 
ekstra mesh i rygg for god ventilasjon. 50 x 31 x 19 cm. 100% polyester. Farger: 915 Sort/Grå, 921 Sort/Rød, 922 Sort/Turkis, 927 Sort/Kornblå.

K2  229,-  veil.  K2 med refleks  249,-  veil.

8926 K2 | Backpack med smart design og utbyttbare stropper for variasjon. Stort hovedrom og sidelomme med glidelåser. Polstrede bærestropper og bryststropp. 38 x 48 x 18 cm. / ca. 30L. 600D 
polyester. Størrelse: 47x29x21 cm. 25L.

Integrert regntrekk
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399,-  veil. 

8934 Mistral 55 L | Duffelbag med stort hovedrom med glidelås i lokk. Kan enkelt gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. Skjulte bæreremmer til backpack. ID-lomme. Vannavvisende 
glidelås i lokk. 57 x 35 x 34 cm. / ca. 55L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 27 x 8 cm. (front). Ca. 27 x 13 cm. (lokk). PVC (Tarpaulin).Farger: 000 Hvit, 180 Koks, 199 Sort, 360 Kornblå.

359,-  veil.

8964 Windy | 100% vanntett backpack i et innovativt og urbant design. Tapede sømmer og glidelåser. Ultralett  PVC og kationisk TPU med rulle-lukning og stor utvendig  glidelåslomme. 
Bærehåndtak og polstrede  justerbare bærestropper. Farger: Koks og sort. Fargen sort  er produsert i Tarpauline, en holdbar og slitesterk PVC. Fargen grå i kationisk  TPU, et mykt, lett og slitesterkt 
materiale. Størrelse: 59 x 32,5 x 16 cm / ca. 25L.
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899,-  veil. 

SR45 Narvik Duffel 35L | Vi har tatt alt du liker med en duffelbag og har gjort den enda bedre. Narvik Waterproof Duffel 35L er en kraftig veske med sveisede sømmer som garanterer lang levetid 
og har intelligente funksjoner, som beskytter innholdet mot fuktighet og våte forhold. Den er vanntett hele veien, fra hovedåpningen med glidelås til hele stoffet. Ca. 30 x 56 x 30 cm / 35L.

869,-  veil.

SR02 Atlantis Gear Bag 70 L | Vanntett duffelbag i friske farger. Laget i lett materiale for minimal vekt, og for å holde klær og verdisaker tørt og trygt. Blank overflate. Lett forsterket PVC stoff. 
Stort hovedrom med glidelåslomme på toppen. Stor innvendig nettinglomme med glidelås i lokk. Ekstra bærehåndtak i hver ende. Justerbar skulderstropp.
100 % PVC belagt polyester. Ca. 61 x 38 x 38 cm / 70L. Enkelte farger leveres også i 45 liter, og i 142 liter.
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1369,-  veil. 

X129431 ZALIA 2.0 PC-Ryggsekk Med Flap | Elegant og feminin, god plass og suveren 
funksjonalitet. Rett og slett en perfekt miks! Beskyttende metallbolter i bunn. RFID-lomme 
for å beskytte dine verdisaker. Blanke nikkeldetaljer. Størrelse: 28 x 36,5 x 11 / 12,78 L / 1 kg.

1049,-  veil. 

X134549 Litepoint PC-Ryggsekk M | Velg en urban og strippet look med det minima-
listiske designet til Litepoint. Form, detaljer og farge gjør denne kolleksjonen både moderne 
og klassisk. Gjør livet enklere med Litepoint, ditt mobile kontor i miljøvennlig forpakning 
som funker hvor enn du jobber. 100% rPET Polyester. 30 x 43 x 13 cm / 18L / 0,9kg.

 

299,-  veil. 

BBG118L Recycled Twin Handle Rolltop Laptop Backpack | Urbaninspirert roll-top PC-
ryggsekk i 100% resirkulert polyester. Stort hovedrom og ekstern tilgang til laptoplomme 
inntil 15,6”. Frontlommen er godt egnet til bearbeiding. Frontlomme for organisering, 
sidelomme for drikkeflaske og innvendig glidelåslomme. Polstret ryggpanel, doble 
bærehåndtak og justerbare skulderstropper. Tear Away label.

969,-  veil. 

SR17 Road Warrior Computer Pack | Den digitale tidsalderen krever dynamiske løsninger, 
og Road Warrior Computer Pack er akkurat det. Rene linjer kombineres med allsidighet. 
Kan enkelt gjøres om fra skulderveske til ryggsekk. 100% polyester PU belagt med 100% 
polyesterfor. Størrelse: Ca. 47 x 32 x 12,5 cm. 19,5L. Farge: Karbon.

839,-  veil.

X128822 SECURIPAK Anti-Theft PC-Ryggsekk | SECURIPAK er den nye tyverisikre kolleksjonen som blander komforten i en urban ryggsekk med et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner. 
Hovedåpning med kun tilgang bakfra og RFID-lomme på siden. Ryggsekken er produsert i solid kutt- og riftbestandig øko-material. Refleksdetaljer og USB-port fullfører de siste detaljerte 
egenskapene. 100% resirkulert polyester (laget av 11 RPET-flasker). Innvendig organisasjonssystem med glidelås. Skjulte sidelommer, en av dem med RFID-beskyttelse, og quick access pocket. 180 
grader åpning. USB-port. Refleksdetaljer. 30 x 44 x 16 cm / 17L / 0,7kg. 



129,-  veil.  

Drikkebelte | Rumpetaske med glidelåslomme og justerbart belte. Flaskeholder for enkel 
tilgang til drikkeflaske. Veldig praktisk på tur - hele året! 100% polyester. Sort.

52

779,-  veil.  

11360 Finse 50L Ryggsekk | God tursekk til både korte og lange turer. Sekken er romslig 
og produsert i slitesterkt polyester/bomull materiale. Den har justerbart bæresystem, 
brystbelte med fløyte og magebelte med mobillomme. Sekken har regntrekk i bunnlomme, 
ytterlomme med lang glidelås og ekstra lomme i topplokk. Farge Blekkblå. Behandlet med 
PFC-fri impregnering. 

429,- 

11024 Flåm 25L Ryggsekk | Sporty sekk i ribstop materiale med utenpåliggende 
stretchlomme. Den har gode justeringsmuligheter med hoftebelte og bryststropp. 
Netting i rygg for god ventilering. Rom til drikkeflaske og åpning til drikkeslange. 
Lommer på hoftebeltet for rask tilgang til små gjenstander som energibar og 
nøkler. Regntrekk i bunnlomme. God tursekk til både korte og lengre turer! 
Farger: Blekkblå og sort.

279,-  veil.  

Flåm Midjesekk 4,5L | En sporty 4,5L midjesekk i ripstop-materiale med praktiske lommer. 
Gode justeringsmuligheter med hoftebelte. Midjesekken har lommer på hoftebeltet for rask 
tilgang til kamera og telefon. Veldig praktisk på tur!
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399,-  veil. v/100 stk. 

Repreve® Ocean GRS duffelbag | Repreve® Ocean duffelbag produsert av resirkulert 
havplast. 600D GRS sertifisert resirkulert polyester, 35 liter. Art. 12065055.

319,-  veil. v/100 stk.  

Repreve® Ocean GRS PC sekk | Repreve® Ocean PS sekk produsert av resirkulert 
havplast. 600D GRS sertifisert resirkulert polyester, 16 liter. Art. 12064855.

190,-  veil. v/100 stk. 

Repreve® Ocean GRS kjølebag | Repreve® Ocean kjølebag produsert av resirkulert 
havplast. 600D GRS sertifisert resirkulert polyester, 11 liter. Art. 12065255

69,-  veil. v/100 stk. 

Trails liten tursekk | Liten tursekk produsert av 100% resirkulert GRS vannavstøtende materiale. Hovedrom og frontlomme med glidelås. Mesh bakside samt refleksstipe. 6,5 liter. Art. 120658xx

129,-  veil. v/100 stk. 

Byron rulletopp PC sekk | Robust og vannavstøtende rulletopp sekk med plass til PC. 
Produserti GRS resirkulert polyester, Polstret bakside. 18 liter. Art. 120659xx



249,-  veil.  

9058 Original Waist Pocket | Liten og praktisk rumpetaske med 2 flaskeholdere. Sitter 
komfortabelt rundt livet og har gode justeringsmuligheter. Perfekt når ryggsekken blir for 
stor. Stort hovedrom med toppåpning og lite ytterrom. 2 små lommer i midjebeltet og liten 
innvendig lomme. Flere refleksdetaljer som gjør den synlig i mørket. 4 L. Farge: koksgrå.

429,-  veil.  

9082 Original Active Pack | Sporty aktivitetssekk som passer til både sport og hverdag. 
Nettingdekket ryggplate i skum gir utmerket luftgjennomstrømming og økt bærekomfort. 
Justerbar bryststropp, samt hoftebelte. 21 L.

489,-  veil.    

9021 Simplicity Backpack | Minimalistisk og stilren PC-sekk med stort hovedrom med 
plass til både laptop og nettbrett. Hovedrom med egen lomme for laptop og egen lomme 
for nettbrett. Flere organiseringslommer innvendig. Sikkerhetslomme inn mot rygg, 
refleksinnlegg på fremside og bærehåndtak på toppen. 19 L. Farge: mørk grå.

519,-  veil.  

9016 Urban Backpack | Urban og stilren PC-Sekk med 2 store rom og 1 utvendig lomme. 
Innvendig lomme til verdisaker, flere organiseringslommer og et låsbart hovedrom. 
Utvendige flaskelommer og kort-lomme på bærestropp. 2 utvendige flaskelommer. 
20 L. Farger: sortmelert og marine.
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1299,-  veil.   

P705.57 Bobby Bizz anti-tyveri ryggsekk og koffert | Laget av polyester i høy kvalitet, 
reflekstrykk for sikkerhet når det er mørkt. Beskyttet rom til en 15.6” laptop, 10” nettbrett 
og annet utstyr. Innebygget metallramme holder eiendelene dine trygge. Bære som sekk 
eller koffert. Lås din veske til et fast objekt med den integrerte låsen. Bagasjestrikk. 
Registrert design® Farger: Sort 1, Marineblå 5.

1099,-  veil.   

P705.29 Bobby Hero Regular, Anti-theft ryggsekk | Kuttsikkert materiale, skjulte 
glidelåser og lommer vil holde eiendelene dine trygge. Med funksjoner som en integrert 
USB-ladeport, vannavstøtende stoff, lysende sikkerhetsstriper og bagasjestropp. Polstrede 
rom for 15,6” laptop, nettbrett opptil 12,9”. Sparer 16 liter vann og gjenbruker 28 plastflasker. 
Registrert design® Farger: Sort 1, Grå 2, Kirsebær rød 4, Marineblå 5, Grønn 7, Blå 9.

849,-  veil.  

P705.50 Urban Lite Anti-Theft ryggsekk | Sekk som lukkes ved å rulle opp hovedrommet 
og låse det med den stålforsterkede kombinasjonslåsen, kan også brukes for å låse sekken 
rundt et annet objekt. Skjulte lommer på baksiden og i skulderstroppene med innebygget 
RFID beskyttelse. Sidelomme for vannflaske, avtagbart nett for sportsutstyr. Polstrede rom 
for opptil 15.6” laptop, 12.9” nettbrett. Registrert design®  Farger: sort 1, grå 2, marineblå 5.

849,-  veil.  

P705.79 Bobby Soft, anti-tyveri ryggsekk | Anti-tyveri designet med skjulte og 
RFID beskyttede lommer, ingen tilgang fra front og skjulte glidelåser med en sikker 
glidelåstrekker på hovedrommet. Polstret 15.6” laptop lomme, smålommer og nøkkelring 
klips. Med  integrert USB ladeport. Laget av resirkulert vanntett materiale – gjenbruk av 38 
plastflasker og 22L vann spart. Registrert design® Farger: Sort 1, Grå 2, Rød 4, Marineblå 5, 
Brun 6, Grønn 7, Orange 8
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649,-  veil.

04189999 Anti-Theft Backpack | Moderne og stilren pc-/business sekk i PU, vannavisende R-PET materiale. Sider, topp og bunn er trukket i ripstop materiale som gir et mykere og moderne 
design. Fremsiden er i slett PU, noe som gir et elegant preg og god plass til firmalogo. Tre smale refleks-linjer som dekor. Glidelås til åpning av hovedrom er inn mot rygg. Lomme med glidelås på 
bakside mot rygg for trygg oppbevaring av verdisaker. Det er også en lomme med glidelås i siden. God polstring og myk mesh i rygg, samt bærestropper. Eget rom til bærbar pc opp til 17 tommer. 
Smålommer for organisering av bagasje. Mulighet til å åpne rommet helt opp for god oversikt over innhold og enklere pakking. Volum ca. 18 liter.

749,-  veil.  

951001 Hiking Backpack | Solid, lett og vannavvisende sekk som er perfekt for turer i skog og mark, men som også fungerer utmerket som hverdagssekk. Sekken har to rom med glidelås i 
lokket - en på utsiden og en innvendig. Den har utvendige sidelommer med plass til drikkeflaske eller lignende. Sekken har også en lett tilgjengelig utvendig lomme på baksiden - noe som er 
svært hendig når du er på farten. Det følger også med praktiske stropper og hemper der man kan feste utstyr som f.eks hengekøye eller liggeunderlag. Hiking Backpack gir god støtte i ryggen, har 
høydejustering på bæreselene og har et behagelig hoftebelte. Rommer 33 liter. Vekt: 0,84 kg.

69,-  veil.  

951002 Rain Cover Large | Regntrekk til ryggsekk. Passer til sekker fra 25 liter til 40 liter. Størrelse 75 x 95 cm. God elastisk strikk 112 cm omkrets før det strekkes. Kan strekkes til omkrets 190 cm. 
Passer perfekt til artikkel 951001 Hiking Backpack. Farger: Flumino (185, Black (99). 
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70L 1119,-     100L 1199,-     

1912511 ADV Entity Duffel 70 L | 1912512 ADV Entity Duffel 100 L |  
1913318 NOR 70 L | 1913319 NOR 100 L | Slitesterk universal duffelbag i 70L eller 100L. 
Vanntette glidelåser og to store sidelommer. Leveres med justerbare skulderstropper som 
du kan legge i sidelommen når de ikke er i bruk. Resirkulert materiale. D-formet åpning 
med værbeskyttende lokk. Meshlomme med glidelås på innsiden av lokket. 70L: 60x34x35 
cm. 100L: 70x36x40 cm. Farger: chestnut, granite, rift og NOR.

1039,-  veil.  

1912510 ADV Entity Travel Backpack 40 L | 1913316 NOR | Ryggsekk for dagsturer eller 
reiser. Leveres med både hofte- og brystjustering som sikrer en ergonomisk passform, 
regnbeskyttende topplokk, og praktiske lommer for oppbevaring av for eksempel regnjakke 
eller vannflaske. 40 Liter: 54x35x22 cm. Farger: chestnut, granite, og NOR.

799,-  veil. 

1912509 ADV Entity Travel Backpack 25 L | Ryggsekk for dagsturer eller reiser. Leveres 
med brystjustering som sikrer en ergonomisk passform, regnbeskyttende topplokk, og 
praktiske lommer for oppbevaring av for eksempel regnjakke eller vannflaske.
25 Liter: 48x29x18 cm.

639,-  veil. 

1912508 ADV Entity Computer Backpack 18 L | Pendleryggsekk som er perfekt for 
hverdagsreiser. Ryggsekken har en polstret laptop-lomme, som du kan nå fra sidelommen 
så vel som fra hovedåpningen. I tillegg har ryggsekken en praktisk lomme for oppbevaring 
av regnjakke eller vannflaske under reisen. Volum: 18 liter: 48x27x14 cm.

1999,-  veil.                     

1912514 Adv Entity Roll Bag 120 L | 1913317 NOR ADV Entity Roll Bag 120 L |  
Stor og allsidig reiseveske som tilbyr en flott kombinasjon av en stor duffel og en rullebag. 
Slitesterke hjul og et stroppsystem som holder klærne og utstyret på plass, gjør denne til 
den perfekte reisevesken for både helgeturer og lengre reiser. 120 Liter: 79x38x40 cm.
Farger: 1912514 granite. 191331 NOR; blaze/white.
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207,-  veil.  

Baltimore Toalettveske | 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 skinn (60% polyuretan og 40% polyester). 
23,5x12,5x18,5 cm. 

496,-  veil.  

Baltimore Weekendbag | 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. 
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224,-  veil. 

RPET Sortino Kjølebag | Denne moderne og stilige kjølebagen er god å ha når du skal på utflukt. Den er ikke så stor, slik at den er lett å bære med det doble håndtak eller med skulderstroppen. 
Kjølebagen er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker og har også fine detaljer i bomull og kunstskinn. Innsiden er lett å tørke ut og kulden bevares i lang tid takket være tykk PEVA-
polstring. Størrelse: 27x23x20 cm, Volum 12 liter.

412,-  veil. 

RPET Sortino Sportbag | Reiseveske der 50 % av materialene består av resirkulerte PET-
flasker. Stilige og diskrete detaljer i kunstlær. En enkel og lett modell perfekt for en kort 
weekendtur. Størrelse: 48x40x23 cm.

412,-  veil. 

RPET Sortino Kjøleryggsekk | Trendy kjøleryggsekk. Den har detaljer i kunstig skinn og 
bomull og er laget av 50% resirkulert materiale fra PET-flasker, så den er virkelig moderne. 
I tillegg til den PEVA-polstrede kjølerommet som bevarer kulden, er ryggsekken ogdå 
utstyrt med flere praktiske lommer. 30,5x15x46 cm.
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Kjøleryggsekk  1950,-  veil.  Kjøleveske  1950,-  veil.    Bag in Box  600,-  veil. 

90-003 Cab Tylösand Kjøleryggsekk | 90-002 Cab Tylösand Kjøleveske | 90-001 Cab Tylösand Bag in Box | Cab Tylösand Kylserien  En eksklusiv skinnserie for livsnytere som også tenker på 
holdbarhet. Passar både till picknik på stranden og i parken. Størrelse kjøleryggsekk: 31 x 42 x 25 cm. Farge: cognac.
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1700,-  veil.   

77834 Cab Florens Dataryggsekk | Dataryggsekk med smarte oppbevaringsløsninger, 
produsert i et oljet vintage lær. Passer til 15,6” laptopper. Størrelse: 41x30x14,5 cm.  
Farger: svart, cognac.

1800,-  veil.    

77729 Cab Florens Weekendbag |  Vi er stolte over å kunne presentere en av våre store 
nyheter, kolleksjonen Florens - en serie skinnprodukter med tidløst design og smarte 
oppbevaringsløsninger. Kolleksjonen består av datavesker, weekendbag og en matchende 
toalettveske. Mål: 55 x 32 x 30 cm. Farger: Svart – 10, Cognac – 26.

700,-  veil.    

77767 Cab Florens Toalettveske | Vi er stolte over å kunne presentere en av våre store 
nyheter, kolleksjonen Florens - en serie skinnprodukter med tidløst design og smarte 
oppbevaringsløsninger. Kolleksjonen består av datavesker, weekendbag og en matchende 
toalettveske. Mål: 26x15x15 cm. Farger: Svart – 10, Cognac – 26.

13”  1250,-  veil.               15”  1350,-  veil.   

Cab Florence Dataveske | Flott dataveske i skinn. Velg mellom 15” eller 13” tommer. Vi 
er stolte av å presentere en av de store nyhetene våre, Florence Collection - en serie 
skinnprodukter med tidløs design og smarte lagringsløsninger. Kolleksjonen består av 
datasekker i tre forskjellige modeller, en weekendpose og en matchende toalettmappe. 
Farger: svart, cognac.

1600,-  veil.  

77835 2 lommer Dataveske 15,6” | Dataveske med to store lommer og smarte 
oppbevaringsløsninger. Produsert i et oljet vintage lær. Passer til 15,6” laptopper.  
Størrelse: 40 x 29 x 12,5 cm. Farger: svart, cognac.

1980,-  veil.   

77836 Cab Florens Reisegarderobe | Reisegarderobe for den kvalitetsbevisste. Produsert 
i et oljet vintage lær. Perfekt for dressen. Størrelse: 53 x 48 x 6 cm. Farger: svart, cognac.
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50 cm 999,-    60 cm 1100,-    70 cm 1250,-      Sett 50 + 60 + 70 cm 2990,-  veil. 

Cab Köpenhamn | Cab Copenhagen fra Carlobolaget er en hard, men lett polykarbonat koffert. Det kan utvides med 25%. Kofferten har fire store dobbelthjul som gjør det enkelt å rulle på de fleste 
flater. Kofferten har fast og godkjent kombinasjonslås med TSA-funksjonen for trygg reise til og fra USA. God innredning med lommer, oppdelinger og stropper som lar deg pakke og organisere dine 
ting. Teleskophåndtak for å trekke kofferten, bærehåndtak på toppen og på siden. 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil. 
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539,-  veil.  

77827 Bergen Weekendbag | Weekendbag med mange praktiske og smarte løsninger, 
produsert i et vannavisende Pu/polyester materiale. Størrelse: 55 x 30 x 28 cm. Svart.

539,-  veil.  

77828 Bergen Dataryggsekk | Dataryggsekk men mange praktiske og smidige lommer, 
produsert i et vannavisende Pu/polyester materiale. Passer til 15,6” laptopper.  
Størrelse: 42 x 29 x 13 cm. Svart.

359,-  veil. 

77829 Bergen Dataveske | Smal dataveske som er produsert i et vannavisende Pu/
polyester materiale. Passer til 15,6” laptopper. Størrelse: 40 x 28 x 7,5 cm. Svart.

249,-  veil.  

77830 Bergen Toalettveske | Opphengbar toalettveske med mange praktiske lommer.  
Produsert i et vannavisende Pu/polyester materiale. Størrelse: 23 x 20 x 10 cm. Svart.

539,-  veil.  

77718 CAB BERGEN Ryggsekk | Cab Bergen-ryggsekk med polstret lomme for datamaskin 
16‘, fleksibel og som inneholder de viktigste tingene dine, uansett om du er på vei til jobb 
eller for en dagstur på stranden. Produktet er laget av det slitesterke og vannavvisende 
materialet Polyester PU belagt 600D. Størrelse: 45x34x16 cm. 25 liter. Farge: Svart.

459,-  veil.  
 

77717 CAB BERGEN Bag | Cab Bergen-bag med avtakbar skulderstropp og to bære-
håndtak, fleksible og som inneholder de viktigste artiklene dine, uansett om du er på 
vei til jobb eller for en dagstur på stranden. Produktet er laget av det slitesterke og 
vannavvisende materialet Polyester PU belagt 600D. Størrelse: 50x34x27 cm. 46 liter.  
Farge: Svart.
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69 cm 1899,-  veil. 

X128015 S’cure Eco Koffert 4 Hjul 69cm Post Consumer | S’Cure Eco er den første 
kolleksjonen laget av sirkulært polypropylen av forbrukeravfall. Green Grey” -utgaven av 
S’Cure ECO er verdens første koffert som gjenspeiler resirkulert plastavfall etter forbruker. 
Funksjonell gjenbruk av høy kvalitet. 49 x 69 x 29 cm / 79L / 4,2kg. (finnes også i størrelsene 
55 cm, 75 cm, 81 cm - be om pris). Farger: Navy Blue,Forest Grey,Green Grey.

69 cm 3499,-  veil. 

X122860 C-Lite Koffert 4 Hjul 69 cm | Det ikoniske designet til C-Lite garanterer optimal 
komfort og tar reiseopplevelsen til neste nivå. Laget med Curv-materiale: ekstremt 
sterkt, utrolig lett. Innvendig fôr laget av Recyclex ™, konstruert av 100% resirkulerte 
PET-plastflasker. Stort utvalg av størrelser. Stille og jevntrullende dobbelthjul. Integrert 
USB-port med powerbank-veske i interiøret. Doble rørhåndtak med integrert ID-tag. 

55 cm 1399,-  veil. 

Y134657 Airconic Koffert 4 Hjul 55 cm Frontlomme | Møt Airconic, American Touristers 
letteste koffert hittil! Ny Frontloader-modell med dedikert laptop- og nettbrettrom som 
gjør det lett å få tak i det mest nødvendige når du er ute på reise. Et 360 ° -linjedesign gir 
et moderne og dynamisk preg på kofferten, mens de doble hjulene, ergonomiske håndtak 
og innfelt TSA-lås sørger for at du kan reise i all komfort. Laget av resistent polypropylen. 
Vannavvisende belagt glidelås. Innfelt 3-sifret TSA-lås. 55 cm: 40 x 55 x 20 cm / 33,5L / Kun 2 
kg. Farger: A51 Midnight Navy og C33 Onyx Black.

55 cm 2999,-  veil.

X126035 Proxis Utvidbar koffert med 4 hjul 55 cm |  Koffert med 4 hjul. Oppdag en ny 
verden av kofferter med Proxis. Nytt og særegent design, solid og fullt utstyrt. Laget av Roxkin 
™, et meget lett og slitesterkt flerlagsmateriale som umiddelbart spretter tilbake i form. 
(utviklet av Samsonite). Inkluderer Samsonite wecare, en ny og unik forsikring som følger hele 
produktets levetid. Størrelser: 55 cm (finnes også i størrelsene 69 cm, 75 cm, 81 cm - be om 
pris). Farger: A13 Sort, A60 Petrol Blue, A65 Silver, C31 Honey Gold. 



379,-  veil. 

X142789 Stackd Hengende Toalettveske | Stackd toalettsett med moderne design og full 
av innvendige rom og lommer. Laget av 50 % RPET-polyester og 50 % PU.  
Størrelse: 24 x 17 x 10 cm. Farger: black, navy, forest, rose.

299,-  veil. 

X142787 Stackd Toalettmappe | Stackd toalettsett med moderne design og full av 
innvendige rom og lommer. Laget av 50 % RPET-polyester og 50 % PU.  
Størrelse: 26 x 15 x 11 cm. Farger: black, navy, forest, rose.

315,-  veil. 

X085252 Karissa Liten Toalettmappe/Sminkepung | En feminin linje toalettvesker i 
et klassisk design. Denne kolleksjonen er både praktisk og lekker. 90 % polyester + 10 % 
polyuretan. Størrelse: 22 x 15 x 7,5 cm. Farger: Black, Formula Red, Dark Navy.

385,-  veil. 

X085249 Karissa Hengende Toalettveske M |  En feminin og lett henge toalettmappe for 
jenter på farten. Smart og funksjonell toalettveske du bare vil elske når du er på tur.  
90 % polyester + 10 % polyuretan. Størrelse: 21 x 23 x 10 cm. Farge: Formula Red.

169,-  veil. 

X121313 Travel Accessories Bagasjestropp TSA | Sikre 
bagasjen din og få den til å skille seg ut takket være 
fargerike låser og bagasjestropper. 

419,-  veil. 

X133890 Alu Fit Slg Kortlommebok | Alu Fit er den 
innovative løsningen for lagring, bæring og beskyttelse 
av alle kortene dine. Aluminium med skinnfinish.

119,-  veil. 

X121307 Travel Accessories Navnelapp | Gjenkjenn 
din bagasje enkelt med en av Samsonites mange 
bagasjemerker. Logofelt: 5,5 cm (b) x 6,5 cm (h).
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Natural  149,-  veil.   Farget  159,-  veil. 

BBW680 Nautical Beach Bag | Maritim strandbag i slitesterk børstet bomullskanvas. 
Solide tauhåndtak med maljer. Ensfarget eller stripet design. 100% børstet bomullskanvas. 
Kvalitet: 407 g/m2. Størrelse: 36 x 35 x 18 cm/22L. Hank: 60 cm. Farger: 10A Natural,  
16F french navy,10O natrual/navy. Xtra: 10K Natural/grey, 10P natural/pink.

Natural  135,-  veil.   Farget  149,-  veil. 

BBW812 Earthaware® Organic Sea Bag | Premium båtbag i kraftig og slitesterk 
100% økologisk bomullskanvas. Snørelukning med maljer og justerbar bærestropp med 
metallspenne. NB: Varer merket med Xtra selges kun i hele kartonger. Kartongen inneholder 
40 stk. 100% økologisk bomullskanvas. Kvalitet: 340 g/m2. Størrelse: 25 x 53 x 25 cm/20L.
Farger: 10A Natural, 11R Black, 16F French Navy. Xtra: 19E Light Grey, 14Z Classic Red.  

Natural  179,-  veil.   Farget  209,-  veil. 

BBW814 Earthaware® Organic Barrel Bag | Premium kanvasbag i kraftig og slitesterk 
100% økologisk bomullskanvas. Solide webbing håndtak og glidelåslukking. Kvalitet: 340 g/
m2. 100% økologisk bomullskanvas. Størrelse: 50 x 25 x 25 cm/20L. Farger: 10A Natural, 11R 
Black, 16F French Navy. Xtra: 19E Light Grey, 22B Pastel Pink.

225,-  veil. 

BBG287 Recycled Twin Handle Cooler Backpack | Urbaninspirert kjølesekk i 100% 
resirkulert polyester. Stort fullisolert kjølerom med flaskeholder, sidelomme, frontlomme 
med doble glidelåser med refleks zip pullers og innvendig organisering. Wipe clean interiør. 
Polstrede justerbare skulderstopper og solide webbing bærehåndtak. PVC-fri. Tear Away 
label. Farger: Black,Pure Grey, Mustard,Military Green.
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39,-  veil. v/100 stk. 

Pheebs 150 gram STORT resirkulert handlenett | Handlenett i 150 grams resirkulert 
bomulls-/polyesterblanding. 13 liter. Kommer i flere modeller. Art. 120613xx.

39,-  veil. v/100 stk.  

Pheebs 150 grams resirkulert gympose | Gympose i 150 grams resirkulert bomulls-/
polyesterblanding. 6 liter. Kommer også i 210 gram. Art. 120459xx.

32,-  veil. v/100 stk.  

Rainbow 180 grams resirkulert handlenett | 
Handlenett i 180 grams resirkulert bomulls-/
polyesterblanding. 5 liter. Art. 12064206.

32,-  veil. v/100 stk. 

Orissa 140 gram GOTS sertifisert handlenett | Handlentt i 140 grams GOTS sertifisert 
økologis bomull. 7 liter. Kommer også i 100 gram. Art. 120611xx.

22,50  veil. v/100 stk.   

Pheebs 150 gram resirkulert handlenett | Handlenett i 150 grams resirkulert bomulls-/
polyesterblanding. 7 liter. Kommer i flere modeller. Art. 120410xx.

34,-  veil. v/100 stk. 

Rainbow Sun Ray solbriller | Solbriller i retro design 
som matcher Rainbow handlenett. Solbriller kommer i 
mange modeller og farger. Art. 10100400.

149,-  veil. v/100 stk.  

Rainbow stormparaply | 23’’ stormparaply i regnbue-
farger. Art. 10940334.



660,-  veil.  

77837 Florens Midje Forkle | Midjeforkle i skinn som passer enten du er profesjonell 
eller amatør. Læret er unikt og testet av oss for å finne den perfekte balansen i fargene 
og sjekket i henhold til kravene vi stiller til produsenten. Skinn. Bærekraftig produksjon. 
Størrelse: 68 x 62 cm. Leveres i gaveemballasje.

660,-  veil.  

77744 Florence - Forkle | Hvem vil ikke stå på kjøkkenet og lage mat? Det har aldri vært mer trendy å være kokk enn nå, enten du er en profesjonell eller en glad amatør, vi har produktet for deg. 
Læret er unikt og testet av oss for å finne den perfekte balansen i fargene og sjekket i henhold til kravene vi stiller til produsenten. Skinn. Bærekraftig produksjon. Leveres i gaveemballasje.

1160,-  veil.    

77-120 Cognac - Forkle | Dette forkleet har en unik sele som gjør at vekten fordeles ut på 
en større overflate slik at forkleet blir lettere å bære, og ikke belaster kun nakken.
Skinnet er unikt garvet Bøffelskinn, et lær som får karakter og patina med tiden.
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279,-  veil.  

93-120 Brännö Plunta - Lommelerke | En lommerlerke med eksklusivt skinn, og som 
rommer 24 cl.

538,-  veil.   

91-120 Brännö Snappsveske 2,5 cl | Snapps veske som er produsert i oljet bøffel lær, 
vesken inneholder 4 glass som rommer 2,5 cl. Ekstra belg for att henge på en karbinkrok, 
slik at man praktisk kan bære den med seg.

570,-  veil. 

92-120 Brännö Snappsveske 6 cl | Snapps veske som er produsert i oljet bøffel lær, 
vesken inneholder 4 glass som rommer 6 cl.

648,-  veil.   

70-120 Vineske | Vinveske i skinn med plass til to vinflasker. Nå har vi et eksklusivt utvalg 
med produkter som er like gode for å gi en flaske eller to med fineste årgangsvin. Fin for en 
fest og praktisk for piknik. Skinnet er produsert og kontrollert i henhold til kravene som vi 
legger på produsenten. 33x18x10,5 cm.

750,-  veil.  

73-120 Ølveske | Ølveske i skinn som er perfekt hvis du vil gi noe til ølentusiasten. Fin for 
en fest og praktisk for piknik. Skinnet er produsert og kontrollert i henhold til kravene som 
vi legger på produsenten. 28,5x25,5x14 cm.
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1690,-  veil.   

607001 BOOM 150 | En eksklusiv og stilren batteridrevet Bluetooth høytaler. Boom 150 spiller ikke bare vanvittigt høyt for en batteridrevet høytaler, den gir også en klar og ren lyd, selv når 
høytaleren er på max volum. Boom 150 er lett transportabel og gir opp til 6 timers spilletid på en enkelt oppladning.

769,-  veil.    

600185 SACKit Go 300 | En mindre men meget kraftfull og lett transportabel Bluetooth 
høytaler kombinert med FM/DAB+ radio. Den spiller imponerede høyt og har krystalklar lyd 
selv når den står på maks lydstyrke. Med Go 300 får du en gjenoppladelig og ledningsfri 
høytaler, som kan spille musikk hvor enn du er. I Go 300 er det tilført en ekstra passiv 
enhet, som sikrer en dypere bass enn resten av SACKit Go-serien. Output: 3W.

1229,-  veil.    

600200 SACKit Move 100 | Den transportable Bluetooth høyttaleren gjør det mulig å nyte 
din yndlingsmusikk i hjemmet og på farten. Stream opp til 12 timers lyd på hver opplading.

475,-  veil.  

600140 Go 200 Care | Liten lett bluetooth høytaler med stor lyd. SACKit Go 200 er IPX 4  
vannavisende og tåler vannsprut, så du kan nyte musikken hvor enn du er. Høytaleren er 
trukket med Revive stof fra danske KVADRAT er fremstilt av 100% gjenbruksplastflasker. 
To stk. kan kobles sammen for stereolyd. Innbygget mikrofon. Lades med medfølgende 
USB-C kabel. Output power: 1x3W
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1229,-  veil.   

701020 SACKit Touch 400 | Premium over-ear ANC høretelefoner. SACKit Touch 400 
kommer med med IPX4 vandresistans, trådløs oppladning og Hybrid ANC, som sikrer en av 
de beste reduksjon av bakgrunnsstøy på markedet. Med rotérbare earcups, justerbar bøyle 
av titanium og bekledde over-ear puter vil høretelefonene perfekt tilpasse seg enhver 
hodeform. Opp til 50 timers konstant streamning på én enkelt oppladning. 

729,-  veil.  

702100 Active 200 | De ultimate hodetelefonene til sport. Med Active 200 for du 
komfortabel og sikker passform, og ekstra sikkerhet med ørekrokene. To forskjellige 
størrelser med ørekroker og tre forskjellige størelse med øretupper medfølger. 
Hodetelefonene er IPX7 vanntette, og tåler derfor regn og svette. SACKit Active 200 har 
Bassmodus, som du kan aktivere med en enkel berøring når du trenger å skru opp bassen.

1069,-  veil.  

702070 Speak 200 | Med Speak 200 får du en fantastisk god lyd ved streaming samt 
Hybrid ANC, som fjerner bakgrunnsstøyen. Du kan derfor nyte den uovertruffne lyden uten 
sjenerende støy fra dine omgivelser. Med de høyteknologiske funksjonene, Bone sensor 
og AI ENC samt de 6 innebygd mikrofonene får du med Speak 200 de ultimative in-ear 
høretelefoner til tale. Opp til 32 timers streaming på en enkelt oppladning av eske og 
høretelefoner.

339,-  veil.   

604910 CHARGE 50 Care | Trådløs lader, som har premium fast charge og Qi sertifisering. 
Produktet er trukket med Revive stoff fra danske KVADRAT, som er fremstilt i 100% 
gjenbruksplastflasker.

549,-  veil.   

60464 CHARGEit Stand Dock Care | Trådløs lader, som har premium fast charge og Qi
sertifisering. Den stående laderen gir deg mulighet for til å bruke din telefon mens den
lader. Produktet er trukket med Revive stoff fra danske KVADRAT, som er fremstilt i 100% 
gjenbruksplastflasker.

1049,-  veil.   

701001 Touch 300 | Den populære og prisbelønnede hodetelefonen, Touch 300, har Active 
Noise Cancellation, Bluetooth multipoint og en meget komfortabel passform. Touch 300 har 
opp til 22 timers spilletid på én oppladning.
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499,-  veil. inkl. 1 farges trykk v/100 stk. 

543-00.001 The Sound Guru ANC | In-ear-øretelefoner med True Wireless Stereo (TWS) 
hi-fi-løsning og aktiv brusreducering (ANC) for å blokkere forstyrrende lyd fra omgivelsene 
og for behagelig musikk gjengivelse (spilletid ca 3-5 h). Futteralet lader øretelefonene på ca 
1,5h og 5h for ladefutteralet. Inkludert ekstra silikontillbehør.

229,-  veil. inkl. gravering v/100 stk.   

16649 5in1 Flow Fast Charge 3A | Vår patenterte ladekabel nå som 5i1, samme fine 
metallkontakter i samsvarende farge som 1m ledningen. Ultrarask 3A lading USB/Type-C-
kombinasjonskontakt til Lightning/micro USB/Type-C. Ledningen pulserer under lading og 
stenges av når den er fulladet for å spare strøm/undvike overlading. Type-C huriglading og 
PD opp til 7 Watt kompatibel med 3A utgang. Farger: Blå, grønn, rød, orange.

299,-  veil. inkl. gravering v/100 stk.    

16080 R-ABS LED Mini Speaker | Fin Bluetooth-høytaler med tiltalende design. Produsert i resirkulert ABS plast. LED-belyst gravert logo. Velg mellom ulike farger på LED lyset.  
Frequency respons: 60HZ-18Khz. Frequency range: 60Hz-23KHz. 90x47x19mm. 80g. Sort.

249,-  veil. inkl. 1 farges trykk v/100 stk.  

16630 PD Fast Charging Set | Fremtidens hurtigladere med USB C PD charging og QC 3,0 
hurtigladnig med en utgang på mer enn 20W. Lader iPhone 8 eller nyere 50% på 30 min og 
iPad Pro til 50% på 60 min. tilkoblet en USB-C til Lightning-kabel. Kan variere avhengig av 
miljøfaktorer. Kontakten er TUV godkjent, en garanti på et sikkert produkt, godkjent i EU. 
80x42x30mm + 1000mm. Vekt 85g. Farger: sort eller hvit. Leveres i sort eske.

299,-  veil. 

885-00.000 Fitness Tracker Smart Eco | Smart ECO fitnesstracker med toppfunksjon-
alitet. (puls, oksygen, blodtrykk), sportfunksjon (4 sporter), samtaler, meldingsdisplay og 
mye mer. IPX67 vanntett hurtigladning. Høykvalitet litiumpolymerbatteri, IPX 67 med hele  
10 dagers standby.



459,-  veil. inkl. gravering v/100 stk. 

504-00.001 Worklight Pro Recharge | Stabil og robust lommelykt med innebygd 
oppladbart batteri. Lys på 800 lumen – Fokuserbart og praktiskt inklusiv COB lyskaster 
i hvit/rød/blinkende rød. Baksiden av lyktens håndtak har en kraftig magnet for alle 
arbeidssituasjoner. Oppladbart batteri på 3000 mAh. 202x44x44mm. Vekt 362g. Sort. 
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69,-  veil. inkl. 1 farges trykk v/100 stk.   

16640 Earpod Clean Pen | In-ear-øretelefoner blir skitne med tiden.  Med den penn-liknende spissen kan du enkelt rengjøre mellomrom, kriker og kroker på dine in-ear øretelefoner.  
Til ladefutteralet bruker du den myke børsten for å rengjøre åpningene og fjerne støv fra de små rutenettene. Så kan du nyte av den gode lyden igjen.

299,-  veil. inkl. 4 farges trykk v/100 stk.  

16150 Mousepad Gaming Mega | Musematte som dekker en yte på hele 900x400mm med 
sydde kanter. Plass for både tangentbord og mus. Underside i sort sklifritt naturgummi 
med maksimal kontaktflate mot underlaget. Optimert for både laser- og optiske-sensorer. 
Fungerer like godt om du bruker høy eller lav følsomhet. Tatt fram av gamers for gamers. Vi 
bruker FSC sublimeringspapir och vannbaserte farger. Produseres i Malmø.

 
Skap unike produkter med eget design | Design dine helt egne produkter som garantert blir lagt merke til, og et samtalemne hos mottakeren. Produktene kan se ut som en bil, båt, maskin eller 
bare et ord. Det finnes ingen begrensinger annet enn fantasien. Vi ordner skisser og forslag etter dine ønsker. Alle design blir individuelt prissatt. Ta kontakt for mer informasjon.

Earpod etuiUSB minneBluetooth høytaler

Own Design

Powerbank 5000 mAh

Ladekabler



539,-  veil. v/100 stk.  

SCX.design 10.000 mAh trådløs mobillader | 10.000 mAh trådløs mobillader med 
antibakteriell overflate og lysende logo. 3-i-1 (Type-C, Android og iPhone). Kabel i REPT. Art. 
1PX06090.

369,-  veil. v/100 stk.  

SCX.design Nomad sammenleggbar lader 10W | Sammenleggbar induksjonslader 
kompatible med iQ lading. Lysende logo. Laderen kan brettes slik at den blir et stående 
stativ til mobilen. Leveres med ladekabel. RPET kabel samt resikulert emballasje. Art. 
1PX10290.

173,-  veil. v/100 stk.  

SCX.design ladekabel | Ladekabel med lysende logo. Tre kontakter (Type C, Android og 
iPhone) og USB-A og USB-C utgang. 1 meter. RPET kabel samt resikulert emballasje.  
Art. 2PX06490.

389,-  veil. v/100 stk.  

SCX.design sammenleggbar musematte med trådløs lading | Sammenleggbar musematte med lysende logo og 10 W trådløst lådeområde. Produsert av RPET og ABS gummi. Kompatibel med iQ 
lading. Perfekt når du jobber fra flere steder. Art. 1PX09690.

LYSENDE LOGO

LYSENDE LOGO

LYSENDE LOGO

LYSENDE LOGO
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329,-  veil.  

P329.872 Terra RCS resirkulert aluminium 5W trådløs høyttaler | Inkludert 120 cm 
type C ladekabel laget av RCS-sertifisert resirkulert aluminium, TPE og PET. Pakket i FSC®-
blandingsforpakning. Inngang 9V/2A Utgang: 9V/1,1A.

259,-  veil.  

P308.672 Terra RCS resirkulert aluminium 10W trådløs lader | Inkludert 120 cm type 
C ladekabel laget av RCS-sertifisert resirkulert aluminium, TPE og PET. Pakket i FSC®-
blandingsforpakning. Inngang 9V/2A Utgang: 9V/1,1A.

649,-  veil.  

P322.632 Terra RCS resirkulert 20W aluminium powerbank 20.000 mAh |  
C-utgangsporten støtter hurtiglading opp til 18W og rask opplading innen 5 timer. Doble USB 
A-utganger, strømindikator, type C ladekabel. Godkjent for flytransport (74 Wh). USB-utgang 
5/3A, 9V/2A. 12V/1,5A. Type C-utgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A. Type C-inngang: 5V/3A, 9V/2A, 
12V/1,5A. Mikro USB-inngang: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A.

459,-  veil.  

P322.652 Terra RCS resirkulert 18W aluminium 10000 powerbank 10W | 
C-utgangsporten støtter hurtiglading opp til 18W og rask opplading innen 3 timer. Den 
trådløse laderen støtter trådløs lading opp til 10W. Strømindikator, type C ladekabel. USB-
utgang 5/3A, 9V/2A. 12V/1,5A. Type C-utgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A. Type C-inngang: 5V/3A, 
9V/2A, 12V/1,5A. Mikro USB-inngang: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A.

105,-  veil.  

P302.672 Terra RCS resirkulert aluminium 6-i-1 ladekabel | Med dobbel inngangs-
kontakt: USB A og type-C. Trippel utgang: Apple Lightning/Micro og Type C, med totalt  
6 ladealternativer. Med RCS-sertifiserte flettede resirkulerte PET-kabler med en lengde på  
12 cm. Egnet for lading, synkronisering og kompatibel med car play. Støtter hurtiglading 
opp til 9V/2A.

169,-  veil.  

P308.682 Terra RCS resirkulert aluminiumshub med 3 USB-porter | USB-hub med  
3 USB A 2.0-porter og 1 type C-port. HUB har en integrert 10 cm kabel laget av resirkulert 
RCS-sertifisert TPE/PET-materiale. Med dobbel inngangskontakt slik at den passer for både 
type C og USB A datamaskiner. 
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0,47L  435,- veil. v/100 stk. 0,75L  473,-  veil. v/100 stk. 1L  483,-  veil. v/100 stk.

Termos Classic Vacuum Bottle | 0,47L |  0,75L |  1L | En solid, klassisk termos med praktisk skrukork. Passer fint både på tur, skole og arbeid. Korken er lett å skru på, og er garantert lekkasjefri 
slik at du trygt kan ha den i sekken. Termosene holder innholdet varmt eller kaldt i; 0,47L: 15 timer. 0,75L: 20 timer. 1L: 24 timer. Tåler oppvaskmaskin. Termosen er laget i kraftig rustfritt stål, og er 
naturlig BPA- fri. 

310,-  veil. v/100 stk.

Termokopp Trigger Action Mug 0.35L | Stanley Termokopp Trigger Action Mug er en solid, 
klassisk termokopp. Holder innholdet varmt i 5 timer og kaldt i 6 timer. Volum: 0,35 liter. 
Farger: hammertone ice, hammertone green, matt black, polar white, nightfall, wine red.

269,-  veil. v/100 stk.

Termokopp Trigger Action Mug 0.25L | 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, polar white, nightfal.
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499,-  veil. v/100 stk.

Hodelykt NEO1R | Takket være sin store lumen-per-gram-kapasitet og et lysbilde tilpasset 
raske aktiviteter, er den mye mer enn en NEO1R reservelykt. Med sitt moderne utseendet, 
vippbare lampehode, det ekstra tilgjengelige rød-lyset og det praktiske magnetiske 
ladesystemet gjør NEO1R til den perfekte hodelykten for enhver aktivitet der minimal vekt 
kombinert med høy ytelse teller.

689,-  veil. v/100 stk.

Hodelykt NEO5R | NEO5R har kraftig lysstyrke og spesielt utviklet lysbilde som kombinerer 
både flom og spot diode. Vektfordelingen sikrer perfekt komfort, selv over lengre tid. 
Lykten har reflekterende hodebånd og rødt blinkende baklys. Medfølgende bryststropp lar 
deg senke lyskilden nærmere bakken og øker kontrastene mot underlaget, samtidig som 
man unngår å blende de man er sammen med. Lades via magnetisk kontakt. 

1125,-  veil. v/100 stk.

Hodelykt NEO9R | NEO9R er den ultimate kraftpakken blant treningslykter. Enten du løper 
på beina eller på ski, orientering eller ultraløp snø, sti eller asfalt. Det overlegne lysbildet 
sikrer nøyaktig nær- og langdistanse belysning til enhver tid. Det kraftige, utskiftbare 
batteriet med integrert baklys sitter bakerst på hodet for å optimalisere vektfordelingen, 
og kan enkelt og raskt lades opp via magnetisk kontakt.

425,-  veil. v/100 stk.

Hodelykt NEO3 | NEO3 skinner med et klart og tilpasset lysbilde, utviklet spesielt for 
løping og andre aktiviteter med høyt tempo. Fordelingen av vekt mellom hodelykt og 
batteri sikrer perfekt balanse og brukervennlighet. Funksjoner som reflekterende hodebånd 
og rødt blinkende lys bak på batteripakken øker sikkerheten, både i bybildet, på landeveien 
og i skogen. 



80

889,-  veil. v/50 stk.

Drikkesekk Cloud Walker 18 | Navnet sier alt… Den redesignet Cloud Walker sørger for 
at du er lett på tå, uansett terreng. Bærekraftig og holdbar materiale paret med komfort 
og bekvemmelighet. Denne sekken er fullpakket med tekniske og funksjonelle egenskaper. 
Dagstursekk med god lagringsplass. Farge - Dark Slate/Black. Hovedfarge - Grå. Vekt: 790 gr.
CB2531001000 – Camelbak.

1145,-  veil. v/50 stk.

Drikkesekk M.U.L.E | M.U.L.E sitter stabilt på ryggen selv i krevende terreng med mye 
bevegelse, takket være hoftebeltet og brystrem. Sekken leveres med komplett Crux 
Reservoir - drikkesystem som leverer 20% mer vann per slurk, har et ergonomisk håndtak 
for enklere refill og er selvforseglende etter hver slurk. Magnetic Tube Trap gjør at 
drikkeslangen smetter lett på plass. Utvendige fester til hjelm. 9 liter pakkvolum, 3 liter 
drikkebeholder. Vekt: 620 gr. CB2654001000 – Camelbak.

569,-  veil. v/50 stk.

Drikkebelte Podium Flow 4 | Podium Flow 4, er et belte som rommer det mest 
essensielle for din neste sti eller grustur. Belte har et rent og minimalistisk design, 
med fokus på smarte og gjennomtenkte løsninger, som en integrert verktøylomme og 
minipumpeoppbevaring. Baksiden av belte har et luftig Air Support ryggpanel, som sørger 
for en behagelig tur. CB2526001000 - Camelbak.

648,-  veil. v/50 stk.

Drikkesekk Arete 18 | Arete 18, er en ultralett tursekk i slitesterkt materiale. Sekken har 
18L pakkvolum og er utstyrt med kompresjonsstropper, som gjør at du fint kan bruke 
den på korte og lange dagsturer. Farge - Black/Reflectiv. Drikkebeholder - Crux 1,5L med 
Quicklink. Lagringskapasitet - 16,5L. Repurpose - Gold. CB2528005000 – Camelbak.

306,-  veil. v/100 stk.

Termokopp Forge Flow | Forge Flows lekkasjesikre ventil og selvforseglende enhånds 
ventilknapp fungerer sammen med den vakuumisolerte rustfrie stålbeholderen for å sikre 
optimal temperatur i flere timer. Koppen sitter på en stødig silikonbase, som holder den 
stabil og trygg på de fleste underlag. Koppen er enkel å vaske, bare løsne alle deler og sett 
de i oppvaskmaskinen. Fri for BPA, BPS og BPF. CB2477001035 - Camelbak.

190,-  veil. v/100 stk.

Drikkeflaske Eddy+ 0,6L | Eddy+ fra Camelbak, er en sølesikker drikkeflaske som passer 
like godt til trening som til arbeid. Flasken er enkel å drikke av; du vipper opp drikketuten, 
biter og drikker. Den kan enkelt fylles ved hjelp av den store åpningen. Flasken kan vaskes i 
oppvaskmaskin. TRITAN™ RENEW COPOLYESTER : 50% RECYCLED MATERIAL.
Farger: CB2466001060 – Charcoal, Oxford, Coastal, True Blue, Rose.
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243,-  veil. v/100 stk.

Sitteunderlag Marka | Sammenleggbart sitteunderlag som er perfekt å ta med seg på tur. 
På undersiden av sitteunderlaget er det et lag med vannavvisende polyester som gjør at 
sitteunderlaget ikke blir vått, selv om underlaget er vått. Marka sitteunderlaget er laget i 
100% tovet ull. Dersom du får flekker anbefaler vi at du bruker en våt klut for å fjerne dem. 
BO10152 – Brusletto.

133,-  veil. v/100 stk.

Trekopp 15 cl | Kokt kaffe smaker ekstra godt fra en trekopp. Kopp med enkelt håndtak 
laget av slitesterkt gummitre. Rommer ca 15 cl. Mål: 15 x 6 cm, høyde 6 cm.  
HM8857 – Hällmark

599,-  veil. v/100 stk.

Vedovn - Sammensettbar | Smart og fleksibelt vedkjøkken som fyres med pinner eller 
liten ved. Med noen trepinner, kvister og mindre ved gir konstruksjonen en effektiv varme. 
Ikke behov for tennvæske eller gass. Fungerer perfekt på tur, men også som reservekjøkken 
dersom noe uforutsett skulle skje. Ovnen kjøles raskt ned og kan raskt pakkes ned i 
beskyttelsesposen etter bruk. Vekt 1,1 kg. HM8869 - Hällmark.

349,- veil. v/100 stk.

Øks Kikut 23 cm | Dette er en liten turøks, perfekt for å lage opptenningsved og dele små 
kubber. Glassfiberskaft, med sklibelegg bakerst på skaftet. Øksen sitter godt i hendene, selv 
om den er våt. Skaftet er støpt rundt økshode og produsert i glassfiber som gjør at det 
tåler mye. Karbonstål i økshode. Øksen kan enkelt puttes i sekken, da den har en kompakt 
beskyttelsesklips som beskytter eggen. Vekt: 553 gr. Total lengde: 23 cm. Art.nr: BO230440.

999,-  veil. v/50 stk.

Kniv Hunter | Hunter er Norges mest solgte jaktkniv siden 1963. Hittil er det solgt mer 
enn 1,4 millioner eksemplarer av denne kniven. Knivbladet er smalt og konslipt og som er 
likt som da kniven ble lansert i 1963. Kniven egner seg utmerket som en allroundkniv som 
passer til alle mulige oppgaver. Alt fra å skjære brød til å lage opptenningsved, til jakt eller 
sløye fisk. Hunter er vår favoritt til allroundbruk. BO10108 – Brusletto.

510,-  veil. v/100 stk.

Spekemat kniven | Dette er en mellomstor allround kniv som kan fint brukes av jegere 
og friluftsfolk. Knivbladet er smalt konslipt. Kniven er suveren til å skjære spekemat, brød, 
pølser og spikke pølsepinner eller andre oppgaver du ønsker å bruke kniven til. Knivbladet 
er i stålkvalitet 14116N som er holdbart og lett å slipe opp igjen. Kniven blir levert med en 
slire. Innvendig i sliren, er det en innerslire (plasthylse). BO10176 - Brusletto.
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439,-  veil. 

952001 Hengekøye 320 X 200 cm. | Praktisk hengekøye som enkelt kan pakkes ned i 
sin egen oppbevaringspose. Hengekøyen er laget av 210T nylon taffeta, kommer med 2 x 2 
meter sterke nylontau og 2 stk. 8# karabinkroker. Størrelse: 320x200 cm. Maks belastning: 
200 kg. Egenvekt: 720 g. Farge: Blue/Grey (5890).

639,-  veil. 

952002 Hengekøye 320X200 Med Myggnett | Praktisk hengekøye som enkelt kan pakkes ned i sin egen oppbevaringspose. Hengekøyen er laget av 210T nylon taffeta, kommer med myggnett, 
2 x 2 meter sterke nylontau og 2 stk. 8# karabinkroker. Størrelse: 320x200 cm. Maks belastning: 200 kg. Egenvekt: 990 g. Farge: Blue/Grey (5890). Obs! Tau til myggnettet følger ikke med.

399,-  veil. 

952002 Hengekøye 270 X 140 cm. | Praktisk hengekøye som enkelt kan pakkes ned i 
sin egen oppbevaringspose. Hengekøyen er laget av 210T nylon taffeta, kommer med 2 x 2 
meter sterke nylontau og 2 stk. 8# karabinkroker. Størrelse: 270x140 cm. Maks belastning: 
200 kg. Egenvekt: 520 g.  Blue/Grey (5890).
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349,-  veil.  
410854 Multiverktøy | Multiverktøy med tang, avbiter, liten øks, kniver, neglfil, meisel og 
flaskeåpner. Leveres i en fin canvaspose og gaveeske. Lengde: 15 cm.

139,-  veil.  

5018205 Vanntett Førstehjelpskit | Liten og praktisk vanntett veske med 
førstehjelpsutstyr. Topplokket rulles opp og settet blir lite og enkelt å ta med seg på båten, 
i skogen, på reisen osv. En morsom og annerledes gave som også er en god ting å ha!

149,-  veil.  
411160 Emaljert Metallkopp | Porselensemaljert metallkopp som er støtsikker og perfekt 
for skogsturen. Farge: grønn 65, svart 99. Størrelse: 45 cl.

349,-  veil. 

411155 OHM Thermos 75 cl | Vakuumisolert termosflaske av rustfritt stål med dobble 
vegger der innerveggen er belagt med kobber for best mulig varmekapasitet. 
Farger: grønn 65, svart 99. Størrelse: 75 cl.

79,-  veil.  

Sagaform Sitteunderlag | 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. Art. nr: 5018187 grå. 5018188 grønn. 5018189 svart. 958003 NOR.

349,-  veil.

411156 Mattermos 60 cl. | Vakuumisolert mattermos av rustfritt stål med dobble vegger 
der innerveggen er belagt med kobber for best mulig varmekapasitet. 
Farge: grønn 65, svart 99. Størrelse: 60 cl. 
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839,-  veil. v/10 stk. inkl. logo på alle produkter  

Gavepakken | Gavepakken inneholder hengekøye, Helin termoflaske og sitteunderlag i ull. Alt samlet i en fin pakksekk med bærehåndtak! INKL trykk i 1 farge på pakksekken alt ligger i, på posen til 
hengekøyen, lasergravert på Helin og brodert logo på sitteunderlaget!  Gavepakken kan også fylles med flere tilleggsprodukter om ønskelig. Minimum 10 stk. Startkostnad logomerking: Kr. 590,-.

119,-  veil. v/100 stk. inkl. trykk 1-farge på 1 side.  

Ludvig trekopp | Klassisk trekopp som vi kan lasergravere 
på eller trykke i farger. Vi kan dekorere på 2 sider og 
personlige navn. Minimum 10 stk. Mål: 21 cl.
Startkostnad trykk: Kr. 590,-.

149,-  veil. v/50 stk. inkl. brodering.  

Sitteunderlag i ull | Stort og varmt sitteunderlag i ull. 
Med brodert logo inntil 7 farger. Rulles praktisk sammen 
så det er enkelt å ta med seg. Minimum 50 stk
Art.nr: J321 Mål: 45 x 35 x 0,5 cm utslått.

79,-  veil. v/50 stk. inkl. trykk 1-farge 

Grillspyd | Grillspyd leveres i beltetaske og vi kan 
lasergravere eller trykke i farger på treskaftet. Og vi kan 
trykke på beltetasken i 1 farge. Minimum 10 stk.
Mål: Sammenslått: 18,5 cm Utslått: 80,5 cm.
Startkostnad trykk: Kr. 590,-.

LOGO

+ + +



299,-  veil.  

Filetfjøla med kniv | Her har du den perfekte kombinasjonen av en skarp filetkniv og
en solid fjøl i akasietre for både servering og skjæring. Kniven er spesielt god når du skal 
skjære tynne lakseskiver eller skiver av spekeskinke. Settet kommer også til sin rett når 
gjestene selv kan få skjære spekepølse ved bordet. Lengde knivblad: 18 cm. Stålkategori: 
Standard. Mål på fjøla: 48 x 18 cm. 

379,-  veil.   

Tuv slirekniv | Rimelig og robust allround turkniv. Tuv er en rimelig og robust allround 
turkniv. Godt skaft i slitesterkt packawood med fingerstopp. Skaftet er designet for å ligge 
godt i hånden. Bladet er konslipt. Leveres med slitesterk sort lærslire. Knivstål: Standard. 
Bladlengde: 9,5 cm, totallengde: 22 cm.

149,-  veil.   

05843 Turkoppen | Koselig trekopp til kaffe eller annen god drikke. Denne gir deg den 
nostalgiske følelsen på tur. Solid materiale som ikke sprekker opp. Mål: 2 dl.  Vekt: 146 gram. 

389,-  veil.  

Frøya tursett | Frøya er et gavesett som består av en turfjøl, en turstekespade og 
turbestikk levert i en flott gaveske med skogmotiv. Turfjøla er en lett og praktisk fjøl til 
både de korte og lange turene. Turstekespaden er i bjørk som tåler høye temperaturer. 
Hullene i spaden gjør at maten slipper spaden lettere. De runde hjørnene gjør at du lett
kommer til i buen på turpannen. Perfekt størrelse til bruk i små stekepanner og kjeler på 
tur. Turtagrø turbestikk består av kniv, gaffel og skje. Bestikket er i bambus og lagres i en 
praktisk filtemballasje. Art.nr. 07513

699,-  veil.  

Duo grill & stekesett | For deg som er glad i å grille er dette en veldig praktisk 
kombinasjon. En japansk kokkekniv sammen med en spadepinsett som er en stekespade 
og matpinsett i ett. Knivbladet er i premium stål og skaftet er i vokset eik. Spadepinsetten 
er i et matvaregodkjent plastmateriale som tåler høye temperaturer. Settet ligger i en 
filtmappe som er perfekt for oppbevaring. Knivstål: Premium stål. Skaft: Vokset eik. 

SIDEN 1882
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27,-  veil. v/500 stk. inkl. digitaltrykk

Altiettlue - Headover | Hold deg varm og trendy med den praktiske altiettluen, som kan brukes til alt fra sport og hverdag. Et av våre mest populære produkter, og den leveres med fulltrykk 
akkurat slik du vil ha den. Den kan fås med refleksstripe, fleecedel, i bambus og ekstra trykk. Mål: 50x25 cm 140 gram polyester. Alle leveres med papiromslag og eget omslag kan lages ved 500 stk.

679,-  veil. v/5 stk. inkl. lasergravering  

Lommelykt | Lommelykt iINKL lasergravert logo. Smart lommelykt med clips til å feste på 
hjelm, caps, sykkel. Med justerbar reim så det er en hodelykt også. Minimum 5 stk.
Art.nr: UT30. Startkostnad logomerking: Kr. 590,-.

29,-  veil. v/1000 stk. inkl. trykk på baksiden og eske, 310 gr. kvalitet

Kortstokk med ditt motiv | Opplev klassisk kortspill med unik kortstokk. Med ditt valgte 
motiv på baksiden av spillekortene med mulighet for eget trykk på alle spillekortene også. 
Skap din egen unike og minneverdige kortstokk. Inkludert 55 spillekort hvor 3 er jokere. 
Leveres i eske med ditt design. Vi leverer kortstokken i 3 kvalitetet. 300, 310 og 320 gram, 
hvor 310 gram er bestselger. Minimum: 200 stk.
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119,-  veil. v/50 stk inkl. trykk 1-farge   
  

415 Solbriller Race | Stilren modell med sølvfarget metallbue og brillestenger i svart plast. 
Linser i kategori 3 og UV 400 beskyttelse. Art. nr: 415-301 svart. Startkostnad: 590,- /farge. 

99,-  veil. v/50 stk inkl. gravering  

415-701 Solbriller Sky | Solbriller i klassisk pilotmodell med svartlakkert ramme i metall. 
Logomerking gjøres med gravering på brillestang. Art. nr: 415-701 svart.  
Startkostnad lasergravering: 590,-.

69,- veil. v/100 stk inkl. trykk 1-farge.  

415-201 Solbriller Sport |  En stilig, sporty og veldig behagelig modell for din aktive fritid. 
Like nyttig sommer som vinter. Linser i speileffekt, kategori 3 og UV 400-beskyttelse.
Art. nr: 415-201 svart. Startkostnad: 590,- /farge. 

45,-  veil. v/100 stk inkl. trykk 1-farge 

415-100 Solbriller Classic Hvit | 415-101 Solbriller Classic Svart | Solbriller i klassisk 
tidløs modell. Passer like bra til menn og kvinner, og ung som gammel. Linser i kategori 3 
og UV 400 beskyttelse. “Reklamebriller” i veldig høy kvalitet! Startkostnad: 590,- /farge. 

55,-  veil. v/100 stk inkl. trykk 1-farge   

415-601 Solbriller Blaze | Stilrene mattsvarte solbriller i unisex modell med innlegg av 
gummidetaljer i på brillestangen for maksimal komfort. Linser med speileffekt, kategori 3 
og UV 400 skydd. Art. nr: 415-601 svart. Startkostnad: 590,- /farge. 

Basic 7,50  veil. v/100 stk.             Premium 15,- veil.  v/100 stk.   

416-101 Basic svart | 416-001 Premium svart | 
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1349,-  veil. 

8500 Exclusive Down Blanket | Lett, behagelig og mykt dunpledd. Perfekt å ha med på tur, i båten, rundt bålpanna, på stranda, i hengekøyen, på festival eller som dyne på campingen. Pleddet 
kan kneppes på som en poncho og kommer i en liten pose med håndtak for enkel oppbevaring. Kun fantasien som setter grenser for bruken. Foret med 90% dun og 10% fjær. Ytterstoff: 100% 
Nylon. Farge: Marine.

Lue  159,-  veil.     Hansker  249,-  veil.  

6300 Wool Turn-Up Hat | 6900 Thinsulate Wool Glove | Ullstrikket lue som holder deg 
god og varm på kalde dager. Mykt og behagelig fleecefôr på innsiden. Strikkehanskene 
passer perfekt fra 0°C til -15°C. Fleecefôr på innsiden og 3M Thinsulate-polstring for optimal 
varme og beskyttelse i kalde værforhold. Ekstra forsterkning i håndflaten for bedre grep. 
70% ull, 30% nylon. For: 100% polyester. Lue: One-Size. Hansker: M/L, L/XL. Farge: Koksgrå.

539,-  veil.   

6850 Original Ski Down Mittens |  Lette og behagelige dunvotter med ekte geiteskinn 
som holder deg god og varm på hendene i skibakken. Ytterstoff: 100% Nylon. Ekte 
geiteskinn. Innerstoff: 100% Polyester. Farge: Sort/hvit. Størrelser: M/L, L/XL.
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39,- veil. v/100 stk. inkl. logo 1 farge

Flex Sitteunderlag | Hendig og superlett sitteunderlag som får plass i lommen på vinterjakken. Passer perfekt på fjellet, på piknik eller hvorfor ikke på hockeycampen. 
Størrelse: 38x27cm, og kun 18 x 14 cm når det er brettet sammen. Finnes i svart, blå, grønn, oransje, rød og grå. Startkostnad: 590,- /farge.

Førstehjelpsett fra Zebro.

Alltid kjekt å ha for hånden 

om ulykken er ute.

80,-  veil. v/100 stk. inkl. logo 1 -farge   

Førstehjelpspute Mini Rød | Mål ca 13 x 8 cm. 
Inneholder: 1 beskyttelsesmaske for bruk ved munn-
til-munn, 1 mindre rull med bandasje 5 x 450 cm, 1 
trekantbandasje, 1 våtserviett, 1 bredt plaster (7 x 20 cm), 
1 såpeserviett, 1 kompress (5 x 5 cm), 5 plaster, 
sikkerhetsnåler, 1 saks, 1 tape. Kun 1 fargestrykk. 
Oppstart trykk: Kr. 590,-.

119,-  veil. v/100 stk. inkl. logo 1-farge

Førstehjelpspute blå | Mål ca: 14x 10. Inneholder: 
1 beskyttelsesmaske for bruk ved munn-til-munn, 
1 mindre rull med bandasje 5 x 450 cm, 2 trekant-
bandasjer, 2 våtservietter, 1 bredt plaster (7 x 20 cm),
2 såpeservietter, 5 plaster, 1 kompress, 1 par 
beskyttelseshansker, 1 saks, 1 teip, 1 plastpinsett.
Kun 1 fargestrykk. Oppstart trykk: Kr. 590,-.

294,-  veil. v/100 stk. inkl logo 1-farge

Førstehjelpsveske grønn | Mål ca 25 x 20 cm. Inne-
holder: 16 plaster i div. størrelser, 1 kompress 12,7 x 23cm, 
1 bredt plaster 7x20cm, 1 øyekompress, 9 store plaster 
med kompress, 2 små og 2 store ruller med bandasje,  
4 beskyttelseshansker, 1 plastpinsett, 1 beskyttelsemaske 
for bruk ved munn-till-munn, 1 saks, 2 trekantsbandasjer, 
4 såpeservietter, 4 våtservietter, 2 Nødtepper sølvfolie. 
Oppstart trykk: Kr. 590,-.
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299,-  veil. 

GO00355 Keep Cool Termoflaske | Keep Cool er en vakker og gjenbrukbar 0,6L termo- 
flaske designet av den italienske designduoen Debiasi Sandri. Velg din personlige favoritt 
og unngå spontant kjøp av engangsflasker med vann eller andre dyre drikker fra nærmeste 
kafé eller supermarked. Flasken har vunnet den prestisjetunge Tyske Design Award 2020 og 
kan holde drikken varm i 12 timer og kjølig i 24 timer.

0,2L  239,-  veil.        0,4L  299,-  veil. 

GO00685 To Go Click 0,4L | Nyt varm og kald drikke når du er på tur. To Go Click er perfekt i bilen, på gåtur, på kontoret, på reiser eller når du ellers er ”on the go”. Smart åpne/lukke-design og 
funksjonalitet i ett krus. Med et lett trykk på toppen er koppen drikkeklar, og det er mulig å drikke uten å ta av lokket. Trykk igjen og To Go Click er lukket. Tar minimalt med plass i vesken og er 
fremstilt i dobbelisolert stål, som holder drikken varm i 2 timer og kald i 4 timer. Kan maskinvaskes på inntil 55 grader. Håndvask anbefales.

499,-  veil. 

GO00366 Keep Warm Termoflaske | Keep Warm er en stilig vakuumflaske, designet av 
den italienske duoen Debiasi & Sandri. Størrelsen er perfekt for en bag eller ryggsekk, slik 
at du kan nyte varme (eller kalde) drikker på jobb eller på farten. Vakuumflasken har et 
avtakbart lokk som også fungerer som kopp. Keep Warm har et dobbelt lag av toppkvalitets 
rustfritt stål som holder favorittdrikken din varm i opptil 24 timer og kald i opptil 48 timer.



119,-  veil.      

5303 Bree | Stilfull drikkeflaske i rustfri stål. Dobbelisolert for ekstra lang bevaring av kald og varm drikke. Pulverlakkert hoveddel og kontrastfelt i rustfri stål øverst mot flaskehalsen, gir et 
tidløst men moderne design. Skrukork med gripehåndtak. Leveres i gaveeske. H: 23 cm / 0,6L.
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109,-  veil.  

5304 Namur | Thermokopp i rustfri stål. Lokk i sotet hardplast med åpne/lukke drikkeåpning. 
H: 14 cm / 0,42L.

119,-  veil.  

5305 Liege | Lekker thermokopp i rustfri stål.  Pulverlakkert overflate og kontrastbunn i 
kork. Lokk i hardplast med åpne/lukke drikkeåpning. H: 11,5 cm / 0,24L.
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0,3 l. (sort og hvit)  79,-  veil. 0,5 l.  95,-  veil.  0,75 l. (sort og hvit)  115,-  veil. 

5294 Eindhoven | Lekker drikkeflaske i rustfritt stål. Dobbelisolert for ekstra lang bevaring av kald og varm drikke. Tidløst design med stålfarget skrukork. Leveres i gaveeske. Flasken holder 
drikke kald opp til 24 timer eller varm opp til 12 timer. Hvit og sort er pulverlakkert matt. Anbefalt håndvask, ikke maskinvask grunnet bearbeiding og unødig slitasje. Bidra til å redusere bruk av 
plast. Bruk stål som et varig og miljøvennlig alternativ. Størrelsene 0,3 og 0,75 kun i sort og hvit. Farger 0,5 liter: 000 Hvit, 130 Stålgrå, 199 Sort, 230 Raspberry, 250 Rød, 380 Marine, 650 Gul,  
685 Gull, 156 Mørk Grå, 316 Horisont blå (YB).

0,5 l.  109,-  veil.     1 l.  139,-  veil. 

5301 Geer Termos | Dobbeltisolert, solid og pulverlakkert ståltermos i to størrelser. Termosen holder drikke kald opptil 24 timer eller varm opp til 12 timer. Skrukork med trykk-knappåpning. 
Leveres i gaveeske. Anbefalt håndvask, ikke maskinvask grunnet bearbeiding og unødig slitasje. Bidra til å redusere bruk av plast. Bruk stål som et varig og miljøvennlig alternativ. 
Høyde 0,5L: ca. 25 cm. Høyde 1,0L: ca. 34 cm. Farger: 000 Hvit, 199 Sort, 354 Koboltblå.
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68,-  veil. v/300 stk. inkl. 1 farges trykk.  

Vannflaske Pure 0.55L Tritan | Prisgunstig tradisjonell vannflaske i transparent Tritan med nylonbånd. Finnes i 8 farger og er 100% BPA fri. Drikke med kullsyre anbefales ikke.
941000 Glassklar. 941011 Grå. 941012 Aqua. 941013 Lime. 941014 Oransje. 941015 Mørkblå. 941016 Rosa. 941017 Rød. Startkostnad: 590,- /farge.

 Sort 95,-      Børstet 99,-      veil. v/300 stk. inkl. 1 farges trykk. 

Vannflaske Pace 0.75L rustfritt stål | Robust vannflaske med todelt kork for enklere 
drikking. Drikkedelen av korken har en integrert sil som gjør at du kan ha isbiter eller frukt 
i vannet. Praktiskt integrert bærehåntak i korken. 100% BPA fri. 942000 Børstet stål. 942010 
Sort matt. Startkostnad: 590,- /farge. 

81,-  veil. v/300 stk. inkl. 1 farges trykk.

Vannflaske Clear 0,6L Tritan | Moderne vannnflaske i glassklar transparent kropp og med 
praktisk bærereim. Matchende fager med aluminiumflaskene Fitnezz og Zero. 100% BPA fri.
961100 Sølv. 961110 Sort. 961112 Hvit. 961115 Blå. Startkostnad: 590,- /farge. 

79,-  veil. v/300 stk. inkl. 1 farges trykk.

Vannflaske Fitnezz 0,75L Aluminium | Superlett sportflaske i aluminium med kork som er 
enkel å åpne med en hånd. Perfekt på treningssenteret eller på sykkelen. Matchende fager 
med amed både vaannflaske Clear oo Zero. 100% BPA fri. 942200 Sølv. 942210 Sort.  
942212 Hvit. 942215 Blå. Startkostnad: 590,- /farge.  

73,-  v/300 stk. inkl. 1 farges trykk.

Vannflaske Zero 0,6L Aluminium | Stilren, slank og superlett vannflaske i aluminium. 
Matchende farger med vannflaske Clear og sportflaske Fitnezz. 100% BPA fri. 942100 Sølv.  
942110 Sort. 942112 Hvit. 942115 Blå. Startkostnad: 590,- /farge.  



Børstet stål  146,-      Farget  156,- veil. v/102 stk. inkl. 1 farges trykk.   

Metro 0.34L |  Termoskruset Metro er stilrent og kompakt i designet og produsert i 18/8 
stål som gir 10 års garanti på varmeholdingsfunksjonen. Enkel å åpne med ”push”-knappen. 
Lokket kan også låses for å unngå at det åpnes ved et uhell.Gode varmeegenskaper og 
100% lekkasjesikker. Enkel å rengjøre. 961800 Børstet. 961810 Sort matt. 961812 Hvit matt.
Startkostnad: 590,- /farge.   

Børstet stål  146,-      Farget  156,- veil. v/102 stk. inkl. 1 farges trykk.   

Push 0.3L | Termoskruset Push er myk i sitt design og produsert i 18/8 stål som gir 10 års 
garanti på varmeholdningfunksjonen. Enkel å åpne med ”push”-knappen. Lokket kan også 
låses for å unngå at det åpnes ved et uhell. Gode varmeegenskaper og 100% lekkasjesikker. 
Enkel å rengjøre.  62100 Børstet. 962110 Sort matt. 962111 Sort blank. 962112 Hvit blank.  
962115 Blå bright. Startkostnad: 590,- /farge.  

141,-  veil. v/102 stk. inkl. 1 farges trykk. 

Zip 0.3L | Zip er en robust og perfekt To Go mugg med et enkelt ”flip-lokk”. Produsert i 18/8 
stål for best varmebevaring. Enkel å rengjøre. 10 års garanti på varmeholdningsfunksjonen. 
Zip er pulverlakkert og gir en følelse av en litt grovere overflate. 961410 Svart matt.  
961412 Hvit matt. 961420 Grå matt. Startkostnad: 590,- /farge.  

Børstet stål  146,-      Farget  156,- veil. v/102 stk. inkl. 1 farges trykk.   

Click | Termokruset Click er et stilig termoskrus laget av 18/8 stål med 10 års garanti. 
Trykkplate i lokket for enkel åpning og lukking. Meget gode varmeegenskaper. 
Du drikker direkte fra kruset og det er lekkasjesikkert og veldig enkelt å rengjøre. 
Høyde 160 mm. Startkostnad: 590,- /farge.  

NYHET

95



96

69,-  veil. v 100 stk.  

H2O Active® Eco Base sportsflaske 650 ml. |  Enkeltvegget sportsflaske med 
ergonomisk grep produsert av Prevented Ocean Plastic. Se QR kode for mer informasjon. 
650 ml. Produsert i Storbritannia. Art. 210097xx.

29,-  veil. v/100 stk.  

HydroFlex™ sportsflaske 750 ml. | Enkeltvegget myk sportsflaske med skrulokk og 
enhånds drikketut. Kommer i mange fargealternativer. Produseres i Storbritannia. 
Art. 210443/210442

54,-  veil. v/100 stk.  

Americano® Espresso Eco resirkulert termokopp 250 ml | Dobbeltvegget isolert 250ml. 
“To Go” termokopp som passer under de fleste kaffemaskiner. Koppen er laget av 100% 
“inhouse” resirkulert PP-plast, og lokket av matsikker PP-plast. Kan også leveres med lokk 
laget av resirkulert PP-plast. Lekkasjesikkert lokk eller lokk med drikkehull. Mix & Match 
med farger. Fargenyanser kan forekomme. Art. 210454/210452 og 210455/210453.

75,-  veil. v 100 stk.   

H2O Active® Eco Vibe sportsflaske 850 ml. | Enkeltvegget sportsflaske produsert av 
Prevented Ocean Plastic. Se QR kode for mer informasjon. 850 ml. Produsert i Storbritannia. 
Art. 210484xx.
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139,-  veil. v/100 stk. inkl. lasergravering   

Ravnsjø | Stilren termos med doble vegger i rustfritt stål INKL trykk i en farger eller 
lasergravert logo. Kan leveres med smartlokk med digital temperaturmåler (aktiveres med 
touch) mot tillegg i pris. Håndvask anbefales! Leveres i 5 farger. Minimum 20 stk. Mål: 50 cl. 
Art.nr: ND41116. Startkostnad logomerking: Kr. 590,-.

113,-  veil. v/100 stk. inkl. trykk 1-farge eller lasergravert logo på 1 side.  

TUNE termokrus 30 cl. | Termokrus i rustfritt stål med praktisk låseknapp. Vi kan lasergravere eller trykke i farger.  Ved 200 stk kan vi farge inn flasken i din egen farge!
Minimum 24 stk. Art.nr: ND701 svart, ND702 hvit, ND703 rød. Mål: Høyde: 180 mm, Diameter: 70 mm, Volum: 30 cl. Startkostnad trykk/gravering: Kr. 590,-.

124,-  v/100 stk. inkl. trykk 1-farge eller lasergravert logo på 1 side. 

HELIN termoflaske 50 cl. |  Populær termoflaske i rustfritt stål som holder på kald drikke 
i 24 timer og varm drikke i 12 timer. Vi kan lasergravere eller trykke i farger. Ved 200 stk 
kan vi lage hele flasken i din egen farge! Vi har også denne flasken i mini som rommer 250 
ml. Minimum 24 stk. Art.nr: ND711 svart, ND712 blank, ND713 hvit, ND714 blå, ND715 rød. Mål: 
Høyde 280 mm, volum: 50 cl. Startkostnad trykk/gravering: Kr. 590,-.

Ravnsjø termos kan også leveres med 
smartlokk med digital temperaturmåler 
mot tillegg i pris. 



215,-  veil. 

Nils Stålflaske 12/24 h - 50 cl. | Stålflaske i stilrent, lekkert design av rustfritt stål. 
Dobbelt-vegget slik at den holder drikken iskald i 24 timer og varm i 12 timer. 5017707 sort, 
5017897 sølv, 5017708 gull, 5017709 rosa, 5018082 grønn, 5018081 gul, 5017895 tre, 5018262 
blå, 5018218 hvit.

60,-  veil. 

41NO0857 The Bottle 60 cl. | Lekker drikkeflaske i BPA- fri TRITAN - plast og lokk i rustfritt 
stål. Snoren i lokket gjør det mulig å henge flasken på en krok eller rundt håndleddet. Volum: 
0,6 Liter. Stort fargeutvalg, og kommer i transparent og solid.

149,-  veil. 

411058 Lord Nelson Termokrus 35 cl. | Praktisk termokopp som holder veldig godt på 
varmen. Ved en starttemperatur på 95 grader, holder den 72 grader etter 6 timer, og 61 
grader etter 12 timer. D-ring gjør at koppen kan henges i en karabinkrok. Finnes i 15 flotte 

farger. Volum: 35 cl.

45,-  veil. 

411173 Vannflaske 35 cl. | Mindre modell av 410857 for en kortere løpetur, gymtime, eller 
hvorfor ikke ha den i håndvesken eller baggen ved en tur i byen som erstatter kjøp av 
vannflaske på tur. Laget av BPA-fri TRITAN. Farge: Gjennomsiktig 00, rosa 23, orange 37, blå 

50, marine 58, grønn 60, svart 99 Størrelse: 35 cl.

149,-  veil. 

Stålflaske Liten 12/24 h - 26 cl. Stålflaske med doble vegger og vakuum konstruksjon. 
Flasken kan holde drikken iskald i opptil 24 timer eller varm i opptil 12 timer. Volum: 26 cl. 
5018225 sort, 5018226 gull.

12 timer 24 timer

12 timer

24 timer

129,-  veil. 

Olle Stålflaske 8/16 h - 50 cl. | Stålflaske med doble vegger og vakuum konstruksjon. 
Holder drikken varm i 8 timer eller kald i 16 timer. Volum: 50 cl. 5018142 gull, 5018143 sølv, 
5018144 sort, 958001 blå

8 timer

16 timer

98
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Dobbeltrykk på alle mørke produkter fra Zebro! 

For best å oppnå best resultat så leverer Zebro dobbeltrykk eller legger til hvit bunnplate 
på alle mørke produkter som standard. På den måten sørger vi også for at fargen på 
trykket blir riktig. Her illustrerer vi forskjellen mellom enkel og dobbeltrykk.
For best mulig resultat anbefaler vi også dobbeltrykk på alle krus som har farget utside. 
F.eks: beige, mørkgrønn, blank gul etc.

LOGO

LOGO

Trykk 1 gang

Hvit 37,-    Svart 40,-  veil. v/108 stk. inkl. logo 1 farge  

Kaffekrus INTENZO Hvit og Sort matt 25cl | Hvit finnes også i helblank hvit.
Startkostnad: 590,- /farge.

Fra  39,-  veil. v/108 stk. inkl. logo 1 farge

Kaffekrus FORZA Hvit 25 cl | Finnes i hvit matt, hvit blank og farget eksteriør. 25 cl. 
Startkostnad: 590,- /farge.

Fra  40,-  veil. v/108 stk. inkl. logo 1 farge

Kaffekrus FORZA Sort, Grå Matt, og helfarget blank 25 cl | Startkostnad: 590,- /farge.

Trykk 2 ganger
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1

Sigurd hvit:  72 stk: 56,- 288 stk: 47,- 1008 stk: 37,- veil. 

Sigurd farget: 72 stk: 58,- 288 stk: 48,- 1008 stk: 38,- veil.

Pris/stk inkl. trykk 1 side + kr 450,- i oppstartskostnad per farge. Dekor legges på for hånd og kan være på utside, innside, underside, hank, heldekorert og med navn på hvert krus.
Trykket tåler oppvaskmaskin. Volum: 250ml, Høyde: 11,5 cm.  
Vnr: 006V Hvit/Hvit, 006VE Hvit/Blå, 006VJ Rød/Hvit, 006VA Sort/Hvit, 006VH Hvit/Grønn, 006VF Hvit/Rød, 006VG Hvit/Sort, 006VK Blå/Hvit.

Spesialproduksjon: Din egen form, farge og trykk på kruset. Leveringstid: 3 mnd, minsteantall 2.000 stk. Pris på forespørsel.

006V 

006VE 006VJ 006VA 006VH 006VF 006VG 006VK 

1

Sigurd hvit:  72 stk: 56,- 288 stk: 47,- 1008 stk: 37,- veil. 

Sigurd farget: 72 stk: 58,- 288 stk: 48,- 1008 stk: 38,- veil.

Pris/stk inkl. trykk 1 side + kr 450,- i oppstartskostnad per farge. Dekor legges på for hånd og kan være på utside, innside, underside, hank, heldekorert og med navn på hvert krus.
Trykket tåler oppvaskmaskin. Volum: 250ml, Høyde: 11,5 cm.  
Vnr: 006V Hvit/Hvit, 006VE Hvit/Blå, 006VJ Rød/Hvit, 006VA Sort/Hvit, 006VH Hvit/Grønn, 006VF Hvit/Rød, 006VG Hvit/Sort, 006VK Blå/Hvit.

Spesialproduksjon: Din egen form, farge og trykk på kruset. Leveringstid: 3 mnd, minsteantall 2.000 stk. Pris på forespørsel.

006V 

006VE 006VJ 006VA 006VH 006VF 006VG 006VK 

SIGURD spesial | Sigurdkruset i porselen kan også spesialproduseres i egne farger på glasuren både innvendig og utvendig. Kan leveres i gaveesker.
Minimum 1000 stk. Leveringstid og pris: etter avtale.

49,-  veil. v/504 stk. inkl. trykk 1-farge på 1 side.   

SIGURD - med innbrent motiv | Bestselger Sigurd i porselen med stor dekorflate. I mange fargekombinasjoner. Kan dekoreres på hanken, inni kruset, under kruset, heldekor og personlige navn. 
Kan leveres i gaveesker. Minimum 72 stk. Mål: Høyde: 115mm Diameter: 70 mm Volum: 25 cl. Art.nr: 006VJ rød/hvit, 006VA svart/hvit, 006VK blå/hvit, 006VBN lysblå/hvit, 006VN grønn/hvit, 006VM 
gul/hvit, 006V hvit/hvit, 006VH hvit/grønn, 006VG hvit/svart, 006VE hvit/blå, 006VF hvit/rød.  Startkostnad trykk: Kr. 590,-.
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49,-  veil. v/504 stk. inkl. trykk 1-farge på 1 side.  

KAJA - med innbrent motiv | Lillesøstra til Sigurd, flott krus i porselen i svart eller hvitt. 
Kan dekoreres på hanken, inni kruset, under kruset, dekor 2 sider og personlig navn.
Kan leveres i gaveesker. Minimum 72 stk. Art.nr: 006K hvit/hvit, 006KS svart/svart.
Mål: Høyde: 105 mm, Diameter 65 mm, Volum: 22 cl. Startkostnad trykk: Kr. 590,-.

49,-  veil. v/504 stk inkl. trykk 1-farge på 1 side.  

VIKING -  med innbrent motiv | Godt og stødig krus i porselen med stett. Kan dekorers på 
hanken, inni kruset, under kruset, heldekor og personlig navn. Kan leveres i gaveesker.
Minimum 72 stk. Art.nr: 006P hvit/hvit. Mål: Høyde: 95 mm Diameter: 77 mm Volum: 22 cl.
Startkostnad trykk: Kr. 590,-.

49,-  veil. v/504 stk. inkl. trykk 1-farge på 1 side.  

ANDREAS - med innbrent motiv | Et meget godt krus i porselen med stor dekorflate. I mange fargekombinasjoner. Kan dekoreres på hanken, inni kruset, under kruset, heldekor og personlige 
navn. Kan leveres i gaveesker. Minimum 72 stk. Mål: Høyde: 80 mm Diameter: 80 mm Volum: 25 cl.  Art.nr: 006T hvit/hvit, 006TD svart/hvit, 006TK svart/gul, 006TF svart/rød, 006TL svart/grønn, 
006TC svart/oransje, 006TE svart/blå. Startkostnad trykk: Kr. 590,-.
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12,- veil. v/1000 stk.
inkl trykk 1 farge.

0-2250 F OCEAN: 
Miljøpenn laget av havbundet 

PET-materiale med solid matt overflate 
og trykkmekanisme.

”Ocean bound plastic” også kjent som
Social Plastic®, samlet gjennom Plastic Bank.
Resirkulert PET penn med produksjon i Europa

 for langvarig og bærekraftig reklame. Europeisk 
og klimanøytral produksjon, gjør

uma RESIRKULERT PET PEN PRO OCEAN
til et ekstra bærekraftig bidrag

til beskyttelse av miljøet.

Die Handschrift der Werbung

5,50 veil. v/1000 stk. inkl. trykk

0-0940 CI rPET: Slip-in-etui av papp laget av FSC®-sertifisert papp for en 
skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250: En av våre mest populære miljøpenner laget av
100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 
Kulepenn i solid blank overflate og trykkmekanisme. Klima-
nøytral, Global Recycled Standard (sertifikat) og har vunnet 
prisen „German Innovation Award ´21“ Dette er en vinner! 

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F: Miljøpenn i solid matt overflate og trykk mekanisme. 
Laget av 100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 

0-2210 F  (� 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0021

0-2210 TF  (� 8-0854)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

� 8-0854

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 F: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn i solid matt overflate, klips og trykknapp.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 TF: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn med farget transparent frosty overflate og klips med 
trykkmekanisme.

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

Resirkulerte PET-drikkefl asker møter resirkulerte 
drikkebokser i aluminium. Uma rPET PRO-serien er en 
av de mest bærekraftige utviklingen av skriveverktøy i 
reklamebransjen. En 100 % klimanøytral, europeisk og 
global Resirkulert Standard sertifi sert produksjon bygget 
opp det grunnleggende for langvarig og bærekraftig 
skriving. En resirkulert aluminium 150 ml drikkeboks 
resirkuleres til 10 verdifulle pennespisser i metall som 
møter et overfl ate av en resirkulert 0,5 l PET fl aske. Så 
med uma RECYCLED PET PEN PRO SI skriver du med den 
mest bærekraftige kombinasjonen for miljøet 
uma Resirkulert2.

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med solid matt overflate og klips, metallspiss laget av 
resirkulert aluminium i matt sølv. 

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 TF-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med transparent frosty overflate og klips, metallspiss laget 
av resirkulert aluminium i matt sølv.

0-2250 (● 8-0854)

0-2250 F  (● 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-7492

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0270

57-2607

57-0233

57-0021

57-7710

57-7500

● 8-0854

rPET-materialet som produseres i Europa av resirkulerte PET-flasker, gir en holdbar og bærekraftig reklame. 
Den europeiske og klimanøytrale produksjonen gjør at uma RESIRCLED PET PEN er et ekstra bærekraftig bidrag til beskyttelse av miljøet.
På grunn av materialets spesielle natur (resirkulert PET-materiale) er produksjonsrelaterte variasjoner mulig.

0-2250 F-SI (● 8-0855)

57-0002

57-0001

● 8-0855

0-2250 TF-SI  (● 8-0856)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291 

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

● 8-0856

skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 
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5,50 veil. v/1000 stk. inkl. trykk

0-0940 CI rPET: Slip-in-etui av papp laget av FSC®-sertifisert papp for en 
skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250: En av våre mest populære miljøpenner laget av
100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 
Kulepenn i solid blank overflate og trykkmekanisme. Klima-
nøytral, Global Recycled Standard (sertifikat) og har vunnet 
prisen „German Innovation Award ´21“ Dette er en vinner! 

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F: Miljøpenn i solid matt overflate og trykk mekanisme. 
Laget av 100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 

0-2210 F  (� 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0021

0-2210 TF  (� 8-0854)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

� 8-0854

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 F: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn i solid matt overflate, klips og trykknapp.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 TF: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn med farget transparent frosty overflate og klips med 
trykkmekanisme.

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

Resirkulerte PET-drikkefl asker møter resirkulerte 
drikkebokser i aluminium. Uma rPET PRO-serien er en 
av de mest bærekraftige utviklingen av skriveverktøy i 
reklamebransjen. En 100 % klimanøytral, europeisk og 
global Resirkulert Standard sertifi sert produksjon bygget 
opp det grunnleggende for langvarig og bærekraftig 
skriving. En resirkulert aluminium 150 ml drikkeboks 
resirkuleres til 10 verdifulle pennespisser i metall som 
møter et overfl ate av en resirkulert 0,5 l PET fl aske. Så 
med uma RECYCLED PET PEN PRO SI skriver du med den 
mest bærekraftige kombinasjonen for miljøet 
uma Resirkulert2.

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med solid matt overflate og klips, metallspiss laget av 
resirkulert aluminium i matt sølv. 

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 TF-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med transparent frosty overflate og klips, metallspiss laget 
av resirkulert aluminium i matt sølv.

0-2250 (● 8-0854)

0-2250 F  (● 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-7492

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0270

57-2607

57-0233

57-0021

57-7710

57-7500

● 8-0854

rPET-materialet som produseres i Europa av resirkulerte PET-flasker, gir en holdbar og bærekraftig reklame. 
Den europeiske og klimanøytrale produksjonen gjør at uma RESIRCLED PET PEN er et ekstra bærekraftig bidrag til beskyttelse av miljøet.
På grunn av materialets spesielle natur (resirkulert PET-materiale) er produksjonsrelaterte variasjoner mulig.

0-2250 F-SI (● 8-0855)

57-0002

57-0001

● 8-0855

0-2250 TF-SI  (● 8-0856)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291 

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

● 8-0856

skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 
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5,50 veil. v/1000 stk. inkl. trykk

0-0940 CI rPET: Slip-in-etui av papp laget av FSC®-sertifisert papp for en 
skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250: En av våre mest populære miljøpenner laget av
100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 
Kulepenn i solid blank overflate og trykkmekanisme. Klima-
nøytral, Global Recycled Standard (sertifikat) og har vunnet 
prisen „German Innovation Award ´21“ Dette er en vinner! 

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F: Miljøpenn i solid matt overflate og trykk mekanisme. 
Laget av 100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 

0-2210 F  (� 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0021

0-2210 TF  (� 8-0854)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

� 8-0854

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 F: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn i solid matt overflate, klips og trykknapp.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 TF: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn med farget transparent frosty overflate og klips med 
trykkmekanisme.

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

Resirkulerte PET-drikkefl asker møter resirkulerte 
drikkebokser i aluminium. Uma rPET PRO-serien er en 
av de mest bærekraftige utviklingen av skriveverktøy i 
reklamebransjen. En 100 % klimanøytral, europeisk og 
global Resirkulert Standard sertifi sert produksjon bygget 
opp det grunnleggende for langvarig og bærekraftig 
skriving. En resirkulert aluminium 150 ml drikkeboks 
resirkuleres til 10 verdifulle pennespisser i metall som 
møter et overfl ate av en resirkulert 0,5 l PET fl aske. Så 
med uma RECYCLED PET PEN PRO SI skriver du med den 
mest bærekraftige kombinasjonen for miljøet 
uma Resirkulert2.

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med solid matt overflate og klips, metallspiss laget av 
resirkulert aluminium i matt sølv. 

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 TF-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med transparent frosty overflate og klips, metallspiss laget 
av resirkulert aluminium i matt sølv.

0-2250 (● 8-0854)

0-2250 F  (● 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-7492

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0270

57-2607

57-0233

57-0021

57-7710

57-7500

● 8-0854

rPET-materialet som produseres i Europa av resirkulerte PET-flasker, gir en holdbar og bærekraftig reklame. 
Den europeiske og klimanøytrale produksjonen gjør at uma RESIRCLED PET PEN er et ekstra bærekraftig bidrag til beskyttelse av miljøet.
På grunn av materialets spesielle natur (resirkulert PET-materiale) er produksjonsrelaterte variasjoner mulig.

0-2250 F-SI (● 8-0855)

57-0002

57-0001

● 8-0855

0-2250 TF-SI  (● 8-0856)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291 

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

● 8-0856

skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 
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5,50 veil. v/1000 stk. inkl. trykk

0-0940 CI rPET: Slip-in-etui av papp laget av FSC®-sertifisert papp for en 
skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250: En av våre mest populære miljøpenner laget av
100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 
Kulepenn i solid blank overflate og trykkmekanisme. Klima-
nøytral, Global Recycled Standard (sertifikat) og har vunnet 
prisen „German Innovation Award ´21“ Dette er en vinner! 

10,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F: Miljøpenn i solid matt overflate og trykk mekanisme. 
Laget av 100 % resirkulerte PET-flasker og Europa produksjon. 

0-2210 F  (� 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0021

0-2210 TF  (� 8-0854)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

� 8-0854

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 F: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn i solid matt overflate, klips og trykknapp.

8,70 veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2210 TF: Miljøpenn laget av resirkulert PET-flaske.
Kulepenn med farget transparent frosty overflate og klips med 
trykkmekanisme.

Mix n’ Match: Fra 2000 st kan du velge farge kombinasjon.

Resirkulerte PET-drikkefl asker møter resirkulerte 
drikkebokser i aluminium. Uma rPET PRO-serien er en 
av de mest bærekraftige utviklingen av skriveverktøy i 
reklamebransjen. En 100 % klimanøytral, europeisk og 
global Resirkulert Standard sertifi sert produksjon bygget 
opp det grunnleggende for langvarig og bærekraftig 
skriving. En resirkulert aluminium 150 ml drikkeboks 
resirkuleres til 10 verdifulle pennespisser i metall som 
møter et overfl ate av en resirkulert 0,5 l PET fl aske. Så 
med uma RECYCLED PET PEN PRO SI skriver du med den 
mest bærekraftige kombinasjonen for miljøet 
uma Resirkulert2.

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 F-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med solid matt overflate og klips, metallspiss laget av 
resirkulert aluminium i matt sølv. 

14,- veil. v/1000 stk. inkl trykk 1 farge.

0-2250 TF-SI: Kulepenn laget av resirkulert PET-materiale 
med transparent frosty overflate og klips, metallspiss laget 
av resirkulert aluminium i matt sølv.

0-2250 (● 8-0854)

0-2250 F  (● 8-0854)

57-0298

57-0662

57-0200

57-7492

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0270

57-2607

57-0233

57-0021

57-7710

57-7500

● 8-0854

rPET-materialet som produseres i Europa av resirkulerte PET-flasker, gir en holdbar og bærekraftig reklame. 
Den europeiske og klimanøytrale produksjonen gjør at uma RESIRCLED PET PEN er et ekstra bærekraftig bidrag til beskyttelse av miljøet.
På grunn av materialets spesielle natur (resirkulert PET-materiale) er produksjonsrelaterte variasjoner mulig.

0-2250 F-SI (● 8-0855)

57-0002

57-0001

● 8-0855

0-2250 TF-SI  (● 8-0856)

57-0286

57-0185

57-0355

57-0440

57-0291 

57-0107

57-0260

57-0226

57-0151

57-3295

● 8-0856

skri veredskap med trykt erklæring av uma RESIRCLED PET PEN-serien. 
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9,-  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge   

133 Hercules de luxe | Et riktig blikkfang! Herculespennen i lekker mattsvart lakk og 
høyblanke detaljer i roségull. En penn for den som søker noe utover det vanlige.
Art. nr: 133-701 svart. Startkostnad: 590,- /farge.

Hercules
BESTSELGER!

7,60  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge   

133 Hercules | Solid og stabil plastpenn med et fleksibelt metallklips samt et godt svart 
gummigrep. Her får man mye penn for pengene! 133-101 helsvart. 133-204 rød. 133-206 
grønn. 133-208 blå. 133-209 mørkblå. 133-211 grå. 133-212 orange. 133-213 sølv. 133-216 lilla. 
Startkostnad: 590,- /farge. 

7,60  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

133 Hercules Chrome | Solid og stabil plastpenn. Fleksibelt metallklips, og et godt 
gummigrep. Her får man mye penn for pengene! 133-102 gul. 133-001 hvit/svart.  
133-004 hvit/rød. 133-006 grønn. 133-009 hvit/blå. Startkostnad: 590,- /farge. 

8,30  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

133 Hercules Touch | Samme penn som Hercules, men også med touch-funksjon til din 
smartphone. Her får man mye penn for pengene! 133-901 helsvart. 133-904 rød. 133-906 
grønn. 133-909 mørkblå. 133-911 grå. 133-912 orange. 133-913 sølv. Startkostnad: 590,- /farge. 

6,70  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

141 Flow gull | 141 Flow sølv | 141 Flow hvit antibakteriell | En veldig rimelig og stilig 
penn med gjennomsiktige klips og et godt gummigrep. Blått semi-gel blekk for en optimal 
skrivefølelse. Hvit penn har antibakteriell behandling iht ISO22196. Art. nr: 141-213 sølv. 
141-214 gull. 141-100 hvit antibakteriell. Startkostnad: 590,- /farge.

6,20  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge   

141 Flow hvit og svart | Rimelig penn med et godt gummigrep som gjør det lett å skrive 
med. Blått semi-gel blekk. Art. nr: 141-000 hvit. 141-001 svart. Startkostnad: 590,- /farge.

Flow hvit

antibakteriell
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18,-  veil. veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge   

224 Cello Jotdot | Pennkropp i metallic finish og med et komfortabelt grep. Patron med 
semi-gel blekk og kule på 0,7mm. 224-008 blå. 224-011 grå. 224-013 sølv.  
Startkostnad: 590,- /farge. 

7,90  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge   

133 Hercules hvete | Fra et miljøaspekt så er Hercules hvete et bra alternativ da
40% av materialet kommer fra fornybare plantefiber fra hvete.
Art. nr: 133-600 natur. 133-601 helsvart. Startkostnad: 590,- /farge. 

6,40  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

143 Solo pen | Materialet i Solo pen består av 40% gjennvunnet hvetehalmstrå, som ellers 
ville vært jordbruksavfall. Solo pen er dermed et veldig bra alternativ hvis man vil bidra til 
å minske global oppvarming. Art. nr: 143-200 melert. Startkostnad: 590,- /farge. 

6,80  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

112 PET Bottle Pen | Kulepenn laget av gjenvunnede PET-flasker for mindre 
miljøpåvirkning. Sju farger å velge mellom, seks transparente samt en helsvart opak (matt). 
I pennen sitter det en patron av X20 type med blått blekk og kule på 1,0mm. 
Startkostnad: 590,- /farge. 

9,90  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

222 Shanghai | Penn med kropp i bambus og klips i metall. Penn detaljer lakket i mørkgrå 
metallic. Et bedre miljøvalg da pennkroppen lages av dyrket bambus. 
Startkostnad: 590,- /farge. 

7,30  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge  

158 Max Chrome | Storselgeren Max med detaljer i chrom. Sju fargekombinasjoner å velge 
mellom. Startkostnad: 590,- /farge. 
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15,50  veil. v/1000 stk inkl. gravering

144 Comfort | Solid og skrivevennlig aluminiumpenn med metallklips og mykt 
gummigrepp. 144-001 svart. 144-004 rød. 144-008 blå. Startkostnad: 590,-

14,80  veil. v/1000 stk  inkl. gravering  

142 Architect | Anodisert aluminiumpenn med krom detaljer og et fleksibelt metallklips. 
142-001 svart. 142-004 rød. 142-008 blå. Startkostnad: 590,- 

15,-  veil. v/300 stk inkl. trykk 1-farge.   

655 Pussehorn | Unikt produkt med kombinert skopuss og skohorn. Gode muligheter for 
trykk av logo både på skohornet og lokket till skopusseren. Med sin totala lengde på under 
16 cm så tar den lite plass i kofferten eller weekend-bagen. 655-000 hvit. 655-001 svart.

44,-  veil. v/100 stk inkl. trykk 1-farge

614 Notatbok A5 denim | Flotte notatbøker i A5 i denim og kunstlær,
med bokmerke og pennholder. 80 linjerte sider i 70g papir. OBS! Tilbys kun med 
1-fargestrykk! Startkostnad trykk: Kr. 590,-. Art. nr: 614-001 svart. Art. nr: 614-008 blå. 

15,-  veil. v/1000 stk inkl. trykk 1-farge   

462 Hook | Med ”Karbinhaken Hook” så kan du alltid ha vannet lett tilgjengelig. Heng den 
i ryggsekken på tur, sportsbagen på trening, strandvesken eller på golfbagen. For de riktigt 
hete sommerdagene er det også holder for et håndkle for å tørke svetteperlene i pannen 
med. Art. nr: 462-001 svart/hvit. Startkostnad: 590,- /farge. 

44,-  veil. v/100 stk inkl. trykk 1-farge.   

652 Skohorn 59 cm | Å bruke skohorn når du tar på deg sko har flere fordeler. I tillegg til 
å være enklere, beskytter du også hælkappen på skoene, noe som betyr at skoene holder 
lenger. Det 59 cm lange skohornet vårt har en god logooverflate og er ekstremt behagelig å 
bruke. Art. nr: 652-100 hvit. 652-101 svart. 652-104 rød. 652-109 mørkblå.  
Startkostnad trykk: Kr. 590,-
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8,80  veil. inkl. 1-farge trykk. v/250 stk. 

LT87774 California silk-touch | TopPoint-designet California med metalltip. Pennekroppen 
har en silkemyk følelse og den er tilgjengelig i flere ulike farger. En robust penn med 
twistfunktion. Startkostnad kr 650,-.

9,30  veil. inkl. 1-farge trykk. v/250 stk. 

LT80913 Iprotect, Antibakteriell Penn | Penner er en av de verste synderne for spredning 
av bakterier. IProtect-pennen er laget med sinkioner som skaper et fiendtlig miljø for bakterier 
og dermed forhindrer spredning fra hånd til hånd. Det er en salgsfremmende penn for selskaper 
i medisinsk og paramedisinsk industri, og det er også veldig godt egnet for skoler, offentlige 
steder, sykehus og barer. ISO 22196 sertifisert. Størrelse: Ø10x135mm. Startkostnad kr 650,-.

16,-  veil.  Inkl. digitaltrykk v/100 stk. 

LT87767 Penn New York | Aluminiumspenn med myk berøringsflate, stabilt klips og 
tilgjengelig i flere fine farger. Blått blekk. Størrelse: Ø10x136mm. Startkostnad kr 650,-.

10,60  veil. Inkl. digitaltrykk v/100 stk. 

LT87933 Basic X | Kulepenn i elegant design og metallspiss. Trykk funksjon. 
Blått blekk. Størrelse: Ø11x140mm. Startkostnad kr 650,-.

18,70  veil.  Inkl. digitaltrykk v/50 stk. 

LT80537 Alicante Rubby | Gummiert matt metallpenn i kule farger med trykk funksjon. 
Egnet for lasergravering. Blått blekk. Størrelse: Ø10x138mm. Startkostnad kr 650,-.

10,-  veil.  Inkl. digitaltrykk v/100 stk.  

LT80433 Hawaii Touch | Kulepenn med touch-tip funksjon og kromfargede detaljer. Twist-
funksjon. Blått blekk. Størrelse: Ø13x135mm. Startkostnad kr 650,-.
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15,90  veil. v/ 500 stk inkl. digitaltrykk   

Tyggegummi 12-pack | Eske med 12 stk tyggegummi. Eskens størrelse er 62 X 106 mm. noe 
som gir en fin flate å formidle budskap på. Smak: Spearmint. Startkostnad 1000,-.
Tyggegummi kan også leveres i pastilleske og finnes da også i flere smaker.

Fra  249,-  veil. pr. kg. v/ 60 kg. inkl. trykk 1-farge  

Tvistet Karameller | Ferske klassiske fløtekarameller med papiromslag. En god og
kostnadseffektiv måte å nå ut med budskapet sitt på. Med klassiske smaker vi alle
kjenner, er karameller et sikkert kort som blir godt mottatt overalt. Smaker: lakris, 
bringebær, bringebær/lakris, sjokolade, mint/sjokolade, krem karamell. Startkostnad 1000,-.

2,95  veil. v/ 4800 stk. inkl. digitaltrykk  

Quatre Chocolat | En klassisk godbit! Sjokoladen produseres ved vår egen fabrikk i 
Borgstena og fås i tre varianter; milk, dark og caramel. Startkostnad 1000,-.

269,-  veil. pr. kg. v/ 24 kg. inkl. trykk 1-farge  

Tvistet sjokolade  | Styrk budskapet ditt – trykk det på vår svenskproduserte sjokolade. 
Oppskriften på sjokoladen er utarbeidet, med inspirasjon fra de skandinaviske sjokolade-
tonene. Sjokoladebitene tvistes i hvitt, eller sølvfarget miljøvennlig cellofanpapir, og trykkes 
med vannbaserte farger. Smaker: milk 35,5%, dark 58%, dark 70,5% og caramel 35%. 
Startkostnad 1000,-.

7,90  veil v/ 2000 stk. inkl. digitaltrykk  

Pastilleske | Pastillesker med en gunstig pris og kan varieres i det uendelige. 
Smaker: small fruit chewies,  small liqurice chewies, chocolate dragee, liquorice stick 
dragee, skittles fruit, jelly beans. Kan også leveres med tyggegummi i flere smaker - be om 
pris. Startkostnad 1000,-.

219,-  veil. pr. kg. v/ 20 kg.  inkl. trykk 1-farge 

Tvistet drops | Populære drops i et stort utvalg av smaker. Fleksotrykk 1-4 PMS-farger på 
hvitt eller sølvcellofan. Smaker: blandade smaker, blandade smaker sukkerfri, fruktmix, 
bringebær/lakrits, jordbær/lakris, lakris og fruktmix, lakris, pulverfylt lakris, sjokoladefylt 
mint. Startkostnad 1000,-.
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12 pk.  23,-   veil. v/1000 stk.        6 pk. 11,-  veil. v/500 stk.   Priser er inkl. trykk i CMYK.

PolarFreeze tyggegummi i BlisterCard | Trykk i CMYK. 3590815 PolarFreeze Peppermint 12-pack. Minimum antall for 12-pack er 1000 stk. Startkostnad 1000,-. 
3590806 PolarFreeze Peppermint 6-pack. Minimum antall for 6-pack er 500 stk. Startkostnad 1000,-.

195,- veil. pr. kg. v/30 kg. inkl trykk i 1 farge

Drops | Fra 30 kg. Trykk i 1-4 PMS farger. Kan deles på 2 x 15 kg. Startkostnad 1000,-.
(Ved deling av smaker tilkommer smaksbyttekostnad).

218,-  veil. pr. kg. v/30 kg. inkl trykk i 1 farge. 

Choko Jack | Fra 30 kg. Myk karamell dyppet i sjokolade. Kan deles på 2 x 15 kg i papir med 
samme trykk (tillegg i pris for smaksdeling). Trykk 1-4 PMS farger. Startkostnad 1000,-.
3590691 Choko Jack Fløtekaramell med lys sjokolade
3590694 Choko Jack Sjokoladekaramell med mørk sjokolade
3590699 Choko Jack Lakriskaramell med lys sjokolade

235,-  veil. pr. kg. v/25 kg. inkl trykk i 1 farge

Mentos | Fra 25 kg. Kan deles på 15 + kg frukt + 10 kg mint i papir med samme trykk. 
(Ved deling av smaker tilkommer smaksbyttekostnad). Startkostnad trykk kr. 1000,-.
Trykk i 1-4 PMS farger. 3590510 Mint. 3590520 Frukt.

3590661   Juleskumdrops
3590664  Polkadrops
3590667  Sitron/lakrisdrops (vegan)
3590670  Friske bær drops
3590671   Lakrisdrops (vegan)
3590672  Fruktmixdrops
3590674  Bringebærdrops

190,- veil. pr. kg. v/30 kg. inkl trykk i 1 farge

Karameller | Minimum 30 kg per smak. Trykk i 1-4 PMS farger. Startkostnad 1000,-.

3590681 Fløte
3590682 Bringebær
3590683 Lakris
3590685 Sjokolademint

3590686 Bringebær/Lakris
3590687 Sjokolade
3590688 Brunkake

3590675  Sitrondrops (vegan)
3590676  Fløtekaramelldrops (vegan)
3590677  Mintdrops
3590678  Bringebær/lakrisdrops
3590662 - Bringebær/lakris med pulver (pristillägg) 
3590666 - Lakris med pulver (pristillägg) (vegan) 
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270,-  veil. pr. kg. v/20 kg.  inkl trykk i 1 farge

Lakrisbit i flowpack | Minimum antall 20 kg. Trykk i 1-4 PMS farger.  
Smaker: 3590530 Søtlakris. 3590531 Salt lakris. Startkostnad 1000,-.

3,90  veil. v/3000 stk. inkl trykk i CMYK.

5g Sjokolade Fairtrade & Økologisk | Minimum antall 3000 st. Trykk i CMYK. 
Startkostnad 1000,-.
3590961 Melkesjokolade 39,6% kakao
3590962 Mørk sjokolade 70,9% kakao

5,2 gr.  1,80  v/10.000 stk.    8,3 gr.  2,40  veil. v/6.000 stk. inkl trykk i 1 farge 

Rund eller hjerteformet slikkepinne | Trykk i 1-4 PMS farger. 2 størrelser.  
Startkostnad 1000,-. Smaker: Jordbær, sitron, appelsin, pære, eple. Andre smaker mulig.
3590204 Rund slikkepinne 5,2 gr. 3590205 Hjerteformet slikkepinne 5,2 gr.  
Minimum antall for 5,2 gr. er 10.000 st/smak. 3590202 Rund slikkepinne 8,3 gr.  
3590203 Hjerteformet slikkepinne 8,3 gr. Minimum antall for 8,3 gr. er 6000 st/smak.

10,-  veil. v/500 stk. inkl. digitaltrykk CMYK.

Pastillesker | Fra 500 st. Trykk i CMYK. Startkostnad 1000,-.
Art no. 3590140 Frukttuggiser
Art no. 3590145 Skogsbær
Art no. 3590150 Salte bønner (vegan)
Art no. 3590180 Fruktpastiller

16,-  veil. v/1000 stk. inkl trykk i CMYK

25g choklad | Minimum antall 1000 st. Trykk i CMYK. Startkostnad 1000,-.
3590925 Melkesjokolade 30,5 % kakao
3590926 Mørk sjokolade 52 % kakao
3590927 Mørk sjokolade 72 % kakao Kr. 17,- v/1000 stk. inkl trykk i CMYK.

Smaker med pristillegg:
Art no. 3590187 Viol (vegan)
Art no. 3590188 Salt i Sol (vegan)

IT-BIO-005
Jordbruk icke EU
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169,-  veil. Priseksempel v/100 sett

SUPPORTERSETT med skjerf og lue | Rundstrikket supporterskjerf og lue med dusk i akryl med inntil 3 farger.  Minimum 100 sett. Art.nr: J105SL. Mål skjerf: 17 x 142 cm inkl frynser på begge sider

18 cm  329,-  veil. Priseksempel 25 stk. inkl. trykk 1-farge logo på 1 side

STINE Munnblåst Vase/Pokal | Munnblåst kvalitetsglass i 5 størrelser. Vi kan lasergravere eller trykke i farger.  Minimum 1 stk. Art.nr: 014A 28 cm, 014B 22 cm, 014C 18 cm, 014D 15 cm, 014E 10 cm.
Startkostnad trykk: Kr. 590,-.

Pokal / Vase

28 cm. 22 cm. 18 cm. 15 cm. 10 cm.
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Pokaler, medaljer og pins |  Her viser vi pokalserien EX18. Vi har masse premier og medaljer på lager. Vi lager også din helt egen medalje på 3 uker. Samme med pins! Ta kontakt med oss for egen 
katalog for premier, medaljer og pins!

Vi har alt innen premier



Pris på forespørsel    
Telt i mange størrelser | Popuptelt som vises her i 3x3 og 3x6 meter er med sterkt rammeverk i aluminium. Settes opp på få minutter og duken er i solid polyester. Du velger om det skal være 
helvegger eller halvvegger, trykk på 1 eller 2 sider. Vi har også flere typer telt og størrelser! Vi kan også levere sammenleggbare bord som passer til bruk i teltet. Kontakt oss!

3x3 meter

3x6 meter
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Palleovertrekk | i PVC eller tekstil. Be om pris.

Messeveggene Pop-up tekstil er en svært vanlig vegg til messer og eventer. Settes opp og tas ned på få minutter, og tar liten plass ved transport. Kommer i flere størrelser.
Gjør din stand komplett med messebord, beachflagg hai medium og brosjyrestativ elegante. Be om pris.

 
PVC Banner | Komplett med maljer og 4-farget trykk. PVC eller mesh. Vi leverer PVC-banner i storformat etter dine mål. Til innendørs eller utendørsbruk. Be om pris.

 
Klistermerker | Vi kan levere klebemerker og annen folieutskjæring i alle fasonger og 
størrelser. Be om pris.
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Stort format
gjør budskapet klart!
Driver du butikk, eller selger du varer og 
tjenester i dine markeder?
Vi produserer og leverer reklameverktøyene 
som skaffer deg ekstra kunder!

• Bannere og banneroppheng

• Rollups, reklamevegger og reklamesøyler

• Bildekor og skilt

• Lysrammer, lyskasser, butikkstaviver og 

  andre displayløsninger

Standard Roll-up 85 x 200 cm | Standard Roll-Up montert i en aluminiumsfot med to vinkelrette støttebein, 
aluminium topplist og bæreveske i tekstil. Når den ikke er i bruk blir den trykte reklamen rullet inni boksen etter 
“rullegardinprinsippet”, og den tre-delte stangen som holder budskapet oppe legges på egen plass. Be om pris.

Roll-up og andre messeprodukter
Vi hjelper deg fra i idé til helt ferdig produkt

Sørg for å gjøre messen uforglemmelig - dere får bare en sjanse til å gi et godt førsteinntrykk!
På messer møter dere nye og eksisterende kunder. Da er det også viktig å ha tøy med egen logo, slik at dere er lette å 

kjenne igjen. Del også ut strøartikler til forbipasserende, eller en liten gave til deres viktigste kontakter, så husker de dere når 
de kommer hjem. Kontakt oss for hjelp til å bygge din perfekte messestand, og alt du trenger til messen.
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Bildekor

Trenger du bildekor eller reklame til din bil, skapbil, lastebil, gravemaskin, buss eller tilhenger? Kom til oss med din logo, dine ideer og vi skal hjelpe deg med 
utformingen. Vi kan printe og montere alt fra enkel bildekor til helfoliering av bil. Vi har avtaler med montører / firmaer 35 steder i landet for å betjene våre 
kunder. Valget av dekor avgjør vårt valg av folie, og vi bruker folie som vi gir garanti. Det gjelder folie og vårt arbeid. 

Er det bilder eller farger vi må printe, så laminerer vi alltid folien og vet da at kunden får en bil, som har like god farge på bilde / logo etter 3 år - som når den 
hentes, dagen etter foliering. Bruker du bilen mye på jobb er det viktig å tenke på bilen som en markedskanal, og da er kanskje ikke 10-15 000,- i 3 eller 5 år 
mye, sammenliknet med andre kanaler som avis, tv eller radio? Vi kan bistå deg så dekoren blir en del av leasingen, så de (f.eks) 10.000,- du skal bruke, koster 
deg ca. 150,- pr. måned i 5 år! Ikke rare annonsen eller reklame du får for det.

Vi designer, produserer 
og monterer på samme sted 

Skilt

Fasadeskilt kan være alt fra et flatt enkelt skilt, til lysskilt med lys i bokstaver / logo, eller LED lys som lyser inn i veggen, bak bokstavene. Til en lavere 
investeringskostnad kan du få et flott skilt i aluminium, ibond eller acryl, som kan festes direkte på vegg eller vi kan legge et avstandstykke mellom vegg og 
bokstaver. Vi legger på folie eller lakkerer etter ditt ønske.

Her er det viktig å bruke vår kompetanse, slik at du velger riktig produkt. Det er viktig å tenke over hvor lenge du skal bli i bygget, og se på skiltet som en 
investering, avskrevet over 5-10 år. Lysskilt koster kanskje 30 000,- , men 6000,- p.a., for å fortelle dagens og morgendagens kunder hvor du holder til, er kanskje 
ikke for mye?

Som for byggeskilter og søyleskilter, monterer vi på rett måte til rett tid, og det er en billig investering å vite at skiltet henger på veggen også etter høststormen.

Vi besørger design, produksjon, montering og vedlikehold av alle typer skiltløsninger. Vi skreddersyr løsninger for fasadeskilt, arenaskilt, synlighetsmerking iht 
universell utforming, gravering, teknisk merking, display- og messer, flagg og bannere. På kundelisten har vi landsdekkende kjeder og en rekke institusjoner, 
skoler og offentlige bygg.



Jubileumsgaver

Skatteregler for firma- og jubileumsgaver.
Priser oppgitt er inklusive moms.

- Firmagaver: Kr. 5000,-
- Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver Kr. 4000,-
- Gave for lang tjenestetid: Kr. 8000,-

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave regnes gaver i 
arbeidsforhold gitt i anledning av at:

- bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er 
 delelig med 25 (f.eks. 75 år eller 125 år)
- mottakeren gifter seg
- mottakeren fyller 50, og deretter hvert tiende år  
 (60, 70, 80 år osv.) eller
- mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen  
 grunn etter minst 10 år i bedriften.

Visse spesielle markeringer åpner for å gi skattefrie gaver
- Ved tjenestetid på 20 år kan man gi gave på inntil 8.000 kroner.  
Dette gjelder fra 20 års tjenestetid og hvert tiende år etter det.

Ta kontakt for mer informasjon vedrørende skatteregler ved firmagaver.

Jubileumsgaver gis til ansatte som har bidratt i bedriften i 25 eller 40 år. Eller også når en ansatt fyller 40, 50, 60 eller 75 år. 
Om det er bedriften som har et jubileum kan anledningen benyttes til å forsterke markedets oppfatning av bedriften.

Vi hjelper deg med å finne gaver til dine ansatte.
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Vi leverer firmagaver til både små og store firmaer som ønsker gaver i ulike prisklasser - Se utvalg i vårt showroom

Vi i PRO:Norge starter tidlig med juleforberedelsene, og i september så utgir vi firmagavekatalogen for 2023. Der vil vi presentere gavene som vi mener blir årets 
hit, samt bestselgere fra tidligere år. Jo før du bestiller årets julegaver, jo bedre er både utvalget og betingelsene. For å kunne tilby det største og beste utvalget 
av gaver, samt til de beste betingelsene, lønner det seg å starte tidlig med innkjøpsprosessen. Det gjelder både ved spesialproduksjon og for å sikre seg de mest 
populære varene på markedet. Vi hjelper deg med å sette sammen gaver og pakkeløsninger ut i fra ønsket prisnivå og produktkategori. Med et stort utvalg 
leverandører og produsenter er det bare fantasien som setter grenser for hva vi kan levere av gaver og profileringsartikler. Du velger prisklasse – vi finner gavene. 

Firmagaver



Alle priser er veiledende og gjeldende t.o.m. 31.12.2023 eller så langt beholdningen rekker. 
Med forbehold om valutaendringer eller trykkfeil. Priser på produkter kan variere etter antall. 
Alle priser er eks. mva., logo og frakt. Trykket på miljøvennlig papir.NO - 4660

Bryggerigata 42
2315 Hamar

Tlf 62 51 97 80
briskebymedia.no

post@briskebymedia.no

Rigedalen 41
4626 Kristiansand

Tlf 47 83 50 00
ntcprofil.no

post@ntcprofil.no

Bjørnerudveien 12B
1266 Oslo

Tlf 23 16 95 50
profilhuset.no

profilhuset@profilhuset.no

Tønsberg
Træleborgveien 11

3112 Tønsberg
Tlf 33 30 90 00
office24profil.no

kundesenter@office24.no

Oslo
Tevlingveien 23

1081 Oslo
Tlf 33 30 90 00
office24profil.no

kundesenter@office24.no

Bergen
Måseskjæret 8
5035 Bergen

Tlf 33 30 90 00
office24profil.no

kundesenter@office24.no
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