SOMMARENS HIT! HÄNGMATTAN!
Dessa är 270 * 140 cm och levereras med två metallkrokar, 2 m rep. Tillverkad av 210T nylon. 1 färgs
logotryck på påsen som hänger vid sidan om hängmattan. Priserna nedan inkluderar även frakt till erat
lager. Leveranstid 3-4 veckor och pris ex:
100 st - 265 kr/st med flyg (med tåg 215 kr/st - 8 v.lev tid)
300 st - 245 kr/st med flyg (med tåg 195 kr/st - 8 v.lev tid)
500 st - 214 kr/st med flyg (med tåg 169 kr/st - 8 v.lev tid)

REFLEX SELE - BESTÄLL NU - LEVERANS OM 2 V!

Låt oss presentera vår smarta Reflexväst – Reflexsele . Är du klädd i mörka kläder syns du först på
20-30 meters avstånd, men genom att använda reflexer blir du synlig på 125 meters avstånd. En billig
livförsäkring helt enkelt. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. Även i tätbebyggda
områden sker olyckor som lätt kan undvikas. Öka din säkerhet i trafiken med vår smidiga Reflexväst,
en lätt och mycket flexibel säkerhetsväst. Perfekt för promenaden, löp- eller cykelturen i stan eller på
landsvägen.
✓ Mycket portabel och lätt att förvara
✓ Synlig upp till hela 500 meter
✓ Justerbar mekanism passar alla (XS-XXXL)
✓ Stängs enkelt genom sitt click-on-spänne
PRISEXEMPEL:
100 st - 67 kr/st
250 st - 58 kr/st
500 st - 49 kr/st
Priserna gäller utan logotyp, men frakt ingår. Går även att få med tryck på spännet mot tillägg.

TRÄNINGSBAND - även kallade Mini Loops
Träna hemma har blivit allt mer populärt nu i dessa tider och vad passar inte bättre än dessa träningsband, där man kan göra 100-tals övningar i hemmet. Man kan köpa antingen bara ett och samma band
eller hela set, med alla 5 banden i en snygg förpackning. Med 1-färgs tryck, kostar dem, inkl. frakt:
1000 st band – 13 kr/st (det gröna - tunnaste)
500 set av 5 band - 99 kr/set
I videolänken här kan ni se hur man kan använda dem:
https://www.youtube.com/watch?v=87Vh2NcTjbc

Moms och frakt tillkommer på alla priser!

Strandstolen – en uppskattad sommargåva!

Pris ex 10st inkl 1-färgstryckt logo: 350:-/st ex moms och frakt

Pris ex 10st inkl digitaltryckt logo: 700:-/st ex moms och frakt

Välkomna!
Mail: desiree@rbprofil.se eller 054-510210

