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

Inför julen vill vi gärna tipsa dig om vår hemsida med en ny funktionell webshop där du kan köpa branding men också 

göra dina julklappsinköp för företaget. Bakom vår webshop finns den personliga service, våra avancerade logistik-

lösningar och ett fantastiskt sortiment av produkter från starka varumärken som  du i denna katalog bara ser ett 

litet urval av. Bara ett tips, alltså. Och vill du hellre ringa eller besöka oss så är vi på plats och beredda! 

KÖP KLAPPAR ONLINE PÅ NEWWAVEPROFILE.COM
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Du behöver inte hitta 
den perfekta julklappen.

Enkelt att köpa, enkelt att 
anpassa för budget.

Du kan ge ditt budskap 
både på kort och inlösensida.

Du slipper logistiken. Den löser vi.

Vi löser även annan hantering
som skulle kunna uppstå.

Du hittar den perfekta 
julklappen.

Brett sortiment, alltid 
hundratals produkter.

Kända varumärken i 
många kategorier.

Välj din klapp i lugn och ro.

Du kan välja en eller två 
produkter inom kortets värde.

Ny jul, nya klappbeslut. En del av ledarskapet och företags-

kulturen. Men det är sällan särskilt svåra beslut nuförtiden, 

gåvokort löser ju både valfriheten och logistiken på ett sätt 

som gynnar både givare och mottagare.  

I år har Julklappskortet ännu fler inbyggda möjligheter. 

Kontakta oss på New Wave Profile så berättar vi mer om  

marknadens mest flexibla gåvokortskoncept. 

Julklappskortet 
säljs endast hos 
New Wave Profile



10 goda skäl 
att välja vårt
gåvokort till 

personalen i jul



WRAPPED IN   SWEDEN
Under den kommande säsongen är det mycket fokus på julen och på företagsklappar. Det känns därför 
naturligt för oss på NWP att prata lite om den yttre delen av en gåva, själva förpackningen. Det är alltid 
önskvärt att kunna överlämna en gåva inslagen och om förpackningen på något sätt höjer upplevelsen för 
mottagaren så finns det all anledning att tänka till lite. Eller skapa lite extra kommunikation. Vi vill visa dig 
lite idéer och möjligheter baserat på vår höstkampanj Wrapped in SWE.

För att underlätta för oss själva och våra kunder så har 

vi tagit fram en serie förpackningar där vi eftersträvat 

svensk hållbarhet. Förpackningarna tillverkas i svensk 

cellulosa och trycks på ett svenskt tryckeri med en 

Svanen-certifierad tryckprocess. Det tycker vi känns bra 

och därför talar vi också om det på själva förpackning-

arna. Nu gör vi dig medveten om det, den som du ger 

gåvan blir i sin tur  medveten om att du gjort ett litet 

men viktigt val.

Med det sagt så finns det mycket du kan tala om genom 

olika anpassningar av förpackningen där du kan få ditt 

företags färger, artwork eller budskap på plats. Det kan 

vara en enkel liten hangtag fastknuten på gåvan, det kan 

vara ett tryckt budskap på insidan av presentkartongens 

lock, det kan vara små dekaler som häller ihop det fina 

silkespappret som omger gåvan. Det kan vara ett mått-

anpassat svep runt gåvan eller förpackningen. Du ser ett 

antal olika exempel på bilderna nedan. 

Är det då värt att lägga extra tid och kraft på inslagning-

en, räcker inte en fin present? Det kan bara du avgöra i 

ditt eget fall, men generellt så skapar sammanhanget 

och effekten av en genomtänkt paketering ett positivt 

mervärde som faller tillbaka på givaren. Sedan har du 

säkert personliga erfarenheter av hur mycket det kan 

betyda när givaren lagt mycket omsorg på presentatio-

nen av en present. Så vårt svar är att det är värt det om 

det görs med känsla och finess.  

Det kan vara värt att nämna att förpackningen av en 

gåva inte inkluderas i det avdragsgilla beloppet för själva 

gåvan. Eftersom du sannolikt slår in dina företagsgåvor 

oavsett så kan vi med lite gemensamma tankar 

hitta ett roligt och kommunikativt sätt att ta 

det ett steg längre. Välkommen till oss att 

prata branding och företagsgåvor i höst.

  

Ett silkespapper 
med oblat signalerar 
mycket exklusivitet.

Låt ett  budskap 
möta mottagaren 
när gåvan öppnas.
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WRAPPED IN   SWEDEN

En liten”hotellhängare” med ett budskap som 
knyter samman produkterna i lådan.

Det finns färdiga profilerbara förpackningslösningar, 
ett exempel är denna digitaltryckta chokladask 
från Karamello.

Ibland kan en produkt fung-
era som  gåvobärare, i detta 
fall en rygga som gömmer 
innehållet. En liten hangtag
gör då jobbet.

PRESENTATIONEN ÄR HALVA GÅVAN

Ett relativt vanligt 
sätt att skapa
egen identitet 
på gåvan är 
ett svep som
 måttats mot 
emballaget.
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KOSTA LINNEWÄFVERI FÖRKLÄDE, 
GRYTVANTE OCH GRYTLAPP
Material: 100% Bomull, detaljer 
av PU-läder  
Storlek: 65x100 cm  
    

399:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

672:- 

OBS! Förklädet på bilden är ej exakt samma förkläde som i erbjudandet.

ORREFORS JERNVERK 
STEKPANNA NON-STICK

Orrefors Jernverks stekpanna har 
en botten med non-stick.  

Denna panna fungerar på alla 
typer av hällar.
Art. nr: 410980
Storlek: 28 cm 

Material: 100 % stål
Förpackning: Presentkartong

599:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

829:- 

ORREFORS JERNVERK G
RATÄNGFORM 2-PACK 
Den lilla formen som är det perfekta 
komplementet på bordet. 
Snygg för portionsgratänger eller det 
lilla tilltugget. 
Art. nr: 411224
Färg: Svart 99
Material: Stengods, emaljerad insida 
Förpackning: Presentförpackning
Storlek:23x16,8 cm 399:- /st

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

Ord:

549:- 

KOCKKNIV ACACIA  
Art. nr: 410970
Storlek: Bladet 20 cm
Ord. pris: 399:-

BRÖDKNIV ACACIA 
Art. nr:  410971
Storlek: Bladet 20 cm
Ord. pris: 399:- 

FILÉKNIV ACACIA 
Art. nr:  410972
Storlek: Bladet 20 cm
Ord. pris: 399:-

SANTOKUKNIV ACACIA  
Art. nr:  410973
Storlek: Bladet 18 cm
Ord. pris: 399:-

SKALKNIV ACACIA 
Art. nr:  410974
Storlek: Bladet 9 cm
Ord. pris: 399:-

FILÉKNIV FISK ACACIA 
Art. nr:  410975
Storlek: Bladet 27 cm
Ord. pris: 399:-

999:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

2199:- 

299:- 

299:- 

299:- 

299:- 

199:- 

299:- 

SEPARATA 
KNIVAR

ORREFORS JERNVERK  ACACIA KNIVSET 6-PACK
Den ultimata förpackningen köksknivar! Totalt komplett paket med högklas-
siga knivar. Så snyggt att ha som inredningsdetalj i köket och perfekt att ge 
till den som har allt. 
Art. nr: 410988
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 2199:-

Ett et sammansatt av:

Kosta Linnewäfveri Förkläde 
Art. nr: 411215
3 färger

Kosta Linnewäfveri 
Kökshandske 
Art. nr: 411219
3 färger

Kosta Linnewäfveri 
Grytlapp 
Art. nr: 420020
3 färger
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ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 2,8 L 
Emaljerad gjutjärnsgryta. En gedigen gryta 
perfekt för både långkok och vardagsmat.
Art. nr: 410763
Storlek: 2,8 liter, 22x10 cm
Styckpris: 1049:- 

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 5 L 
Art. nr: 410820
En rejäl emaljerad gjut-
järnsgryta som rymmer 
allt du behöver för en riktig 
festmåltid.
Art. nr: 410820
Storlek: 5 liter, 18x26 cm
Styckpris: 1549:- 

ORREFORS JERNVERK 
GJUTJÄRNSGRYTA 3,5 L
En lite större emaljerad gjutjärnsgryta, 
oval form. En gedigen gryta perfekt för 
både långkok och vardagsmat.
Art. nr: 410781
Storlek: 3,5 liter, 36x22x17 cm 
Styckpris: 1399:- 

Färger: Offwhite 02, röd 35, 

orange 36, mörkgrön 65, 

ljusgrå 92, grå 95, svart 99

ORREFORS JERNVERK 
NEUTRAL KNOPP 
Naturell knopp till gjutjärns-grytorna med möjlighet
 att förädla för att göra produkten unik. 
Art. nr: 432001
Färg: Stål 94
Material: Stål
Förpackning: Plastpåse
Styckpris: 79:- 

899:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

1399:- 

799:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

1049:- 

999:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

1549:- 

ORREFORS JERNVERK KNIVSET 3-PACK
Stiligare än så här blir det inte! Orrefors Jernverks knivar har en unik design med 
mattsvarta knivblad och mörka trähandtag. 
Art. nr: 410869 
Färg: svart 99
Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: 
Bladlängd – tomatkniv 12 cm, japanskkniv 18 cm och  kockkniv 20 cm

449:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

799:- 

ORREFORS JERNVERK 
SALT- OCH PEPPARKVARN
Set med en saltkvarn och 
en pepparkvarn tillverkade 
av vitek och med keramiskt 
verk.
Art. nr: 410952
Storlek: 5,5x23,5 cm 
Förpackning: Presentkartong
Styckpris: 549:-399:- /st

Pris vid 50 ex
exkl. moms & märkning.

Ord:

549:- KNOPP FÖR EGEN
LASERGRAVYR
INGÅR (VÄRDE 79:-)

SEPARATA 
KNIVAR
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SAGAFORM SET BRÖDKNIV, SKÄRBRÄDA 
Den extra långa brödkniven Erik med vackert handtag av wengeträ 
tillsammans med den långa skärbrädan i bambu är ett perfekt 
presentkit. Levereras i snygg presentlåda.  
Art. nr: 5003570 

425:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

Ord:

469:- 
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DITTE SERVERINGSFAT, GRÅ/SVART 
Ett fat, många olika användningsområden. Tapas, tacos 
eller plockmat – på Ditte serveringsfat får allt plats på 
samma tallrik. Istället för flera små skålar blir det här 
serveringsfatet praktisk och stilrent. Ditte är handgjord. 
Färg och yta kan därför variera från en produkt till en 
annan. 
Art. nr: 5018330 
Material: Stengods

DITTE DJUPT SERVERINGSFAT, GRÅ/SVART
En större serveringsskål för salladen, brödet eller 
fruktsalladen. Kanten pryds med små pastiller, det där 
extra piffet som vi gärna vill ha när vi äter tillsammans. 
Ditte är handgjord. Färg och yta kan därför variera från 
en produkt till en annan. Varje produkt är unik i sitt slag.
Art. nr: 5018329
Material: Stengods

DITTE TACOSTÄLL 2-PACK, GRÅ/SVART
En tacoserie utan ett ställ för tacoskalen hade inte 
känts seriöst. Så här är det! Men det fungerar lika bra 
för att servera soft buns, wraps eller korv med bröd. 
Stället är stapelbart. Ditte är handgjord. Färg och yta 
kan därför variera från en produkt till en annan.
Art. nr: 5018333 
Material: Stengods

360:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

345:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

250:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.
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KUNG I KÖKET

FLORENS FÖRKLÄDE
Förkläde i oljat skinn 
med justerbart 
nackband och 
midjeband.
Art. nr: 7774426 (Brunt)
Art. nr: 7774410 (Svart)
Storlek: 81x58 cm
Kvalitet: Skinn

660:- /st
Pris exkl. moms

Vad ger man till en finsmakare? Våra exklusiva skinnprodukter 
passar perfekt  när du vill ge bort en riktigt fin gåva.
Vem vill inte stå i köket och laga mat med denna utrustning?
Det har aldrig varit så trendigt att vara kock än nu, oavsett om 
du är professionell eller en glad amatör har vi produkten för dig. 
Skinnet är unikt och framtestat av oss för att hitta den 
perfekta balansen i färgerna samt kontrollerat enligt 
det krav som vi ställer till producenten.
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KUNG I KÖKET

BRÄNNÖ VINVÄSKA 
Vinväska i brunt tvåtons oljat skinn som rymmer 2 flaskor, snygg till fest och 
praktisk till picknicken.

Art. nr: 70-120
Kvalitet: Skinn

660:- /st
Pris exkl. moms

560:- /st
Pris exkl. moms

BRÄNNÖ ÖLVÄSKA 
Bryggeriväskan i brunt tvåtons oljat skinn, passar för 4 flaskor eller varför inte 
fylla den olivolja & balsamico flaskor mm.

Art. nr: 78-10420
Kvalitet: Skinn

475:- /st
Pris exkl. moms

BRÄNNÖ ÖLVÄSKA 
Ölväska i brunt tvåtons oljat skinn som rymmer 6 flaskor, snygg till fest och 
praktisk till picknicken.

Art. nr: 73-120
Kvalitet: Skinn

750:- /st
Pris exkl. moms

BRÄNNÖ SNAPSVÄSKA 
Snabbsväska för 10 flaskor i brunt tvåtons oljat skinn, 
snygg present och praktisk till fest och picknicken.

Art. nr: 89-120
Kvalitet: Skinn
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ORREFORS EDGE CHAMPAGNE  12-PACK
Ett fint champagneglas som passar till precis alla tillfällen, 

fest, mingel eller middag. Champagneglaset är även
 perfekt som present!

Art. nr: 60049
Bredd: 80 mm
Höjd: 230 mm

Volym: 22 cl.

SKÅL FÖR 
DET NYA ÅRET!

Lite mer lyx för mindre pengar. Det är vad Orrefors erbjuder 
i sina julkampanjer i år. Champagneglas för den stora festen, 

ölglas för den lilla parmiddagen.
Ja men skål då!  

999:- /st
Exklusive moms

Ord: 1798:-
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ORREFORS PULSE ÖL 4-PACK + SKÄRBRÄDA FRÅN ORREFORS JERNVERK
Pulse från Orrefors är för alla sinnen och dryckens fulla potential lyfts utan att glasens karaktär och balans går förlorad. Tidlös form och bra funktion möter 
lekfullhet och vår tids krav. Pulse öl från Orrefors rymmer 55 cl och är ett glas som passar utmärkt till alla ölsorter. Formgiven av Ingegerd Råman.

En gedigen skärbräda av trä är tveklöst vackrast att ha i köket. Denna skärbräda är gjord av akaciaträ som ger den en naturligt vacker lyster. 
Den skapar en exklusiv känsla i köket och är inte bara fin att titta på utan även ett utmärkt verktyg att arbeta med. Skärbrädan är rubust och kan även, 
förutom som skärunderlag, användas som serveringsunderlag eller avlastningsyta över t.ex. diskhon.

Art. nr: 60044

699:- /st
Exklusive moms

Ord: 998:-
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699:- /st
Exklusive moms

Ord: 1198:-

ORREFORS  MORE VIN 4-PACK + SHARE KARAFF
Med allroundkaraffen Share kombinerar Pia Törnell klassiska drag och samtida elegans. Både stadig och smäcker, med en 
bekvämt greppbar hals och hällvänligt avslut. Tanken är att Share ska vara lika bra för vatten, juice och saft, som den är för 
att lufta och servera vin.Med servisglasserien More kombineras det högklassiga glasets elegans med en nutida känsla för 
hur många vill träf-fas, äta och dricka idag: Avspänt, inkluderande och trevligt. More vinglas lyfter fram doft och smak i såväl 
röda som vita viner och rosévin. . Design av Erika Lagerbielke
Art. nr: 60042
Storlek: Vinglaset rymmer 44 cl, karaffen 123 cl

FIRA MED FYRPACK!
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ORREFORS PEAK HIGHBALL 4-PACK + PEAK SUGRÖR 
Med sin uppväxt i norra Karelen har Martti Rytkönen en oundviklig relation till 
naturen. I Orrefors bar-serie Peak parar han fjälltoppars storslagna auktoritet med 
det slipade glasets förmåga att vackert bryta också de svaga ljusstrålar som gör en 
bar till en bar. Serien omfattar Old Fashioned-glas i två storlekar, ett highballglas 
och dessutom underlägg och sugrör i klassiskt varmtonad metall. Rengöringsborste 
till sugrören ingår. Serien lanserades 2018. Design Martti Rytkönen.
Art. nr: 60051

499:- /st
Exklusive moms

Ord: 958:-

699:- /st
Exklusive moms

Ord: 1198:-

ORREFORS MATURE 4-PACK + SHARE KARAFF 
Med allroundkaraffen Share kombinerar Pia Törnell klassiska drag och samtida 
elegans. Både stadig och smäcker, med en bekvämt greppbar hals och hällvänligt 
avslut. Tanken är att Share ska vara lika bra för vatten, juice och saft, som den är 
för att lufta och servera vin.Med servisglasserien More kombineras det högklassiga 
glasets elegans med en nutida känsla för hur många vill träf-fas, äta och dricka idag: 
Avspänt, inkluderande och trevligt. More Mature från Orrefors rymmer 48 cl. Vingla-
set lyfter fram runda, fylliga dofter och smaker. Design av Erika Lagerbielke.
Art nr: 60043
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599:- /st

ORREFORS HUNTING KYLVÄSKA 
Kylbag i grov canvas med justerbar 
axelrem  och ordentliga handtag. Med 
rejäl isolering  håller den matsäcken 
kall under hela utflykten.  
Detaljer i PU-läder.
Art. nr:  410846
Färg: marin 58, grön 65, grå 95, 
sand 03
Volym: ca 27 liter

499:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

659:- 

Ord:

549:- 

ORREFORS HUNTING IHOPFÄLLBAR STEKPANNA  
Med denna hopfällbara stekpanna kan du laga mat till hela familjen runt läger-
elden. Pannan är tillverkad i rostfritt stål och har ett ihåligt handtag i vilket du 
kan sticka in en pinne som förlängning om det börjar brännas om händerna.
Art. nr: 410855
Storlek: Diameter 28 cm
Förpackning: Kartong och canvaspåse

ORREFORS HUNTING KYLRYGGSÄCK 
Snygg ryggsäckskylbag i ordentlig canvas, 
stort 
huvudfack och tre mindre fickor för tillbehör. 
Ryggsäcken har reglerbara remmar och 
håller picnicen välkyld under hela dagen. 
Detaljer i PU-läder.
Art. nr: 410847
Färg: marin 58, grön 65, grå 95, sand 03
Volym: ca 23 liter

499:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

659:- 

399:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

499:- 

SERVERAT I SKOGEN.
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MORBERG ORREFORS HUNTING  MATTERMOS 
Innehåller en ihopfällbar sked av rostfritt stål.
Art. nr: 411156 
Färg: Grön 65, svart 99
Storlek: 60 cl
Förpackning: Displaykartong 
Styckpris: 399:-

299:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

399:- 

ORREFORS HUNTING TERMOS 
Stor termos för både kall och varm dryck i retrodesign från Orrefors Hunting, 
finns i två storlekar.
Art. nr: 410856
Förpackning: Kartong

KIT MED TERMOSFLASKA SAMT 
RYGGSÄCK
Termosflaskan håller drycken varm i 
upp till 12 timmar eller sval i upp till 24 
timmar. - Stor och rejäl vattenresisten 
ryggsäck.
Art. nr: 95128

Setet kommer 
färdigpackat 
i presentkartong.

SWING SET
Detta set innehåller en 750ml swing-flaska och två 
muggar. Drycken håller rätt temperatur i flaskan 
eller i de dubbelväggiga kopparna. Perfekt under en 
picknick eller varför inte en resa.
Art. nr: 98802

Setet kommer färdigpackat 
i presentkartong.

399:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

369:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

399:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

499:- 

2 liter

349:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

Ord:

449:- 

1 liter
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LADDADE LÅDOR

KARAMELLO TYGBAG GLÖGG 
Tygbag som innehåller glögg, mandlar, 
russin, skumtomtar, knäck, saffransmandel, 
Nyåkers pepparkakor & pralinkulor  
Art. Nr:  9136  
Vikt: 77 g

369:- /st
Exklusive moms. 

ANDRA
SÄTT ATT
ÖVERLÄMNA
GODA GÅVOR
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LADDADE LÅDOR

KARAMELLO TRÄLÅDA CHARK 
En trälåda som innehåller vanini olivolja 
25ml, crumbles 75g, narrpåse lakritsstubbe 
120g, serranoskinka 70gx2, salamichips 
chorizo 80g, salamichips vitlök 80g, ölkorv 
tryffel 100g, ölkorv cayenne 100g och nöt-
mix 60g. 
Art. Nr: 9082  
Vikt: 755g 

   
 

599:- /st
Exklusive moms. 

Bränngravyr från 50 st
(Startkostnad 500:-) 

KARAMELLO TRÄLÅDA GLÖGG 
Karamello  Trälåda Glögg Trälåda som 
innehåller glögg, mandlar, russin, skum-
tomtar, knäck, saffransmandel, Nyåkers 
pepparkakor & pralinkulor  
Art. Nr:  9079 
Kvalitet: 
Vikt: 770g   
 

429:- /st
Exklusive moms. 

Bränngravyr från 50 st
(Startkostnad 500:-) 

Standard julkort ingår i 
priset. Du kan välja 
egen design mot
pristillägg 600:-

199:- /st
Exklusive moms. 

299:- /st
Exklusive moms. 

KARAMELLO TRÄLÅDA NARR 
En öppen svart trälåda med lyxiga burkar innehållande salt 
chokladlakrits, saffransmandel och salt kolalakrits 
Art. Nr: 9132
Vikt:450g 

KARAMELLO CELLOFANPÅSE  GLÖGG 
Innehåller glögg, mandlar, russin, skum-
tomtar, knäck, saffransmandel, Nyåkers 
pepparkakor & pralinkulor  
Art. Nr:  9240 
Vikt: 770g

Julkort med standardmotiv ingår. Vid egen design på kort eller burk med saffransmandel 
tillkommer en kliché på 600:- 18 19



Standard julkort ingår i 
priset. Du kan välja 
egen design mot
pristillägg 600:-

JULSÄCK JUTEVÄV 
I år kommer tomten även med hårda klappar. 
Prova våra nya säckar med mixade askar! 
Bravo kola, strut 80g
Tryffelask 40g
Crispy Choc 125g
Lakritskulor, brons 150g
Choco Twist 120g

Liten                    199:-
Art. nr: 9051
Storlek: 515g

Stor                     399:-
Art. nr: 9052
Storlek: 1177g

199:- /st
Exklusive moms 

Från

369:- /st
Exklusive moms 

inklusive standard julkort
rosett & cellofan

Från

LYXBOX 
En lyxig box fylld med godaste blandningen av 
inslaget godis. Kort med standard julmotiv och 
logotyp ingår och fästs i locket.
Art. nr: 9092
Storlek: 2200g

399:- /st
Exklusive moms

inklusive standard julmotiv

JULKORG  
De klassiska julkorgarna har blivit en riktig 
storsäljare genom åren.  
Alla slås in i cellofan och röd rosett. 

Liten  369:-
Art. nr: 61701
Storlek: 1500g

Mellan  499:-
Art. nr: 61702
Storlek: 2500g

Stor  649:-
Art. nr: 61703
Storlek: 3500g

Jätte  849:-
Art. nr: 61700
Storlek: 5000g
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Mini 59:-
Art. nr: 8508
Storlek: 150g

Liten 119:-
Art. nr: 61716
Storlek: 500g

Mellan 189:-
Art. nr: 61704
Storlek: 900g

Stor 329:-
Art. nr: 61705
Storlek: 1800g

vid tryck av 25st. 
Schablon tillkommer 
med 600:-

JULSÄCKAR
Våra julsäckar är snart en klassiker likt 
Kalle Anka på julafton! Går att få med 
eget tryck.

59:- /st
Exklusive moms

inklusive standard julmotiv

Från

Från 25 st kan du lägga till 
din logotyp i färg på 
säckens tryck,
pristillägg  30:-/st
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219:- /st
Exklusive moms

med din egen design på lock
900:- startkostnad

Från

JULKALENDER 
Räkna ner till julen på godaste sätt! Vår chokladkalender 
erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa upp sitt varumärke 
under årets härligaste tid. helt utan plast och 100% 
återvinningsbar.
Art. nr: 8798
Storlek: 48g

149:- /st
Exklusive moms

med din egen design på lock
900:- startkostnad

Från

319:- /st
Exklusive moms

med din egen design på lock
900:- startkostnad

Från

185:- /st
Exklusive moms

inklusive standard julmotiv

Från

KARAMELLO LÅG PLÅTBURK  
Låg plåtburk med digitalt standardtryck En plåtburk fylld 
med skumtomtar som hör julen till, burken är digitaltryckt 
med en standard design med jultema! 
Art. Nr:  8793 Kvalitet:  
Vikt: 550g

KARAMELLO PRALINASK 400 G  
En pralinask fylld med en härlig mix av belgiska praliner. 
Välj mellan guld, silver, svart eller vitt lock. 
Art. Nr:  61756 
Vikt: 400g    
 

KARAMELLO PRALINASK 200 G 
En pralinask fylld med en härlig mix av belgiska praliner. 
Välj mellan guld, silver, svart eller vitt lock. 
Art. Nr:  61755 
Vikt: 200g  

KARAMELLO  PRALINASK 800 G  
En pralinask fylld med en härlig mix av belgiska praliner. 
Välj mellan guld, silver, svart eller vitt lock.
Art. Nr:  61758
Vikt: 800g  

59:- /st
Exklusive moms 
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PYSSEL, PILL, PACK & PRALINER
 GODISGÅVOR 

KOMMUNICERAR 
ÅRET RUNT 

Alla gillar godis och vi jobbar med 
de populära märkena som 
förpackas för att kommunicera ditt 
varumärke. Antingen i en stor julkorg 
eller i en liten sommarstrut full med 
säsongsanpassade små läckerbitar. 
Men godis kan man kommunicera 
året runt.
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Vill du ha lite hjälp i köket? Tinas 
nya kokbok som tipsar, guidar och 
hjälper dig med matlagningen 
under årets alla månader. Förutom 
att komma med nya inspirerande 
recept så är de dessutom anpas-
sade efter vilka råvaror man bör 

använda i just den månaden för att 
ta tillvara på vad vår värld/natur 
har att erbjuda under just den 
månaden. I detta paket får du även 
en trevlig extra virgin olivolja och 
rödvinsvinäger från den prisbelön-
ta portugisiska gården Herdade do 

Esporão, både rödvinsvinäger och 
olja är något Tina använder mycket 
i sin matlagning så dessa kommer 
väl till pass. Dessutom får man 
en trevlig mörk chokladkaka med 
havssalt på toppen, som är utan 
tillsatt socker. Perfekt att tugga 

på medan man läser alla härliga 
recept. Allt kommer packat i en 
klimatvänlig låda.

Art. nr: IN7068
 

445:- /st
Exklusive moms 

LAGA MED TINA
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Dukningen är minst lika viktig 
till julen som själva maten och 
drycken. I denna tomtesäck får 
man både och! Den är fylld med: 
Julduk i klassiskt rödrandigt 
mönster, härlig äppleglögg som du 
bäst serverar kyld, 150gram malet 
ekologiskt och gårdsrostat kaffe, 

Svart ekologiskt klassiskt morgon-
te; English breakfast, Julmust från 
apotekarnas, Rostad hasselnöt 
dragerad med mjölkchoklad utan 
tillsatt socker, Pepparkakor från 
Nyåkers, Klassiska akogräddkola, 
lakritssnittar, En kallrökt och syrlig 
korv. Dessutom får du med Tinas 

nya kokbok – ”laga mat månad 
för månad” – där du får nya 
inspirerande recept från allas vår 
favorit – Tina Nordström.

Art. nr: IN7069

399:- /st
Exklusive moms 

799:- /st
Exklusive moms 

SET THE TABLE MED TINA

Italienarna är oslagbara på mat 
och framförallt pasta! Detta setet 
är klart för att få en färdig Ragu de 
bolognese med pappardelle pasta 
men självklart kan man ju använ-
da varje ingrediens var och en för 
sig. Setet är packat i vår klimatlå-
da som är 100% klimatsmart och 
med träull i botten. Man får ett 
paket med pappardelle äggpasta 
direkt från Italien som har my-

cket struktur pga utav den långa 
torktiden vilket gör att den bättre 
fångar upp smakerna i såsen. 
Såsen är en Bolognese Ragu som 
är färdig och framställd på riktiga 
produkter och med en bra balans 
mellan nöt och fläskkött; värm 
såsen försiktigt i en stekpanna och 
när pastan har någon minut kvar 
blanda även ner den i stekpannan, 
du får också med en fantastik 

olivolja 250ml es1010 som häller 
över pastan för en final touch 
samt bordssalt från Sal de ibiza 
-det renaste och godaste saltet 
som bara smälter på maten, till 
detta så får du en svart pastaslev 
för att kunna servera.

Art. nr: IN7059

 

PASTA IN THE ITALIAN WAY

KÄKA 
GOTT

MED TINA
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CANDLE HOLDER CALORE XS RED/ORANGE
Ljushållare Calore i röd och orange är en eldig medlem i 
Calore-familjen. En livfull färgkombination som blir kaxig 
och passionerad. Ljuslyktans glas är tjockt och släpper 
igenom ett behagligt sken. Mixa och matcha Calore-familjens 
medlemmar efter säsong och humör – alla funkar med alla. 
Art. nr: 5280602766 

CANDLE HOLDER CALORE XS
Calore är en klassisk och stilren ljushållare. Effektfull att blanda med seriens andra färger och 
storlekar. En produkt som fungerar både som vas och med ljus i. Ju fler tillsammans desto bättre.
Storlek: Diameter 10 cm x 10 cm.

CANDLE HOLDER CALORE XS MULTI
Calore är en klassisk och stilren ljushållare. Effektfull att blanda med seriens 

andra färger och storlekar. En produkt som fungerar både som vas och med 
ljus i. Ju fler tillsammans desto bättre.

Art. nr: 5280602714 

CANDLE HOLDER CALORE XS MULTI
Calore är multifunktion identifierad. Använd som vas, ljushållare eller som skål. Mixa 
och matcha med färger och mönster. Den passar till allt överallt! Calore kommer i en 

multikulör med handmålat mönster i dov rosa, grön och grå och sand.
Art. nr: 5280602744 

VASE/CANDLE HOLDER CALORE M RED/ORANGE
Ljushållare Calore i röd och orange är en eldig medlem i Calore-familjen.  

En livfull färgkombination som blir kaxig och passionerad. Ljuslyktans glas 
är tjockt och släpper igenom ett behagligt sken. Mixa och matcha Calore-

familjens medlemmar efter säsong och humör – alla funkar med alla. 
Art. nr: 5280600266

Storlek: Diameter 15 cm x 15 cm 

Rusty Red 5280602706 Orange 5280602707 Lilac 5280602709 Coral 5280602711

Green 5280602712 Black/White 5280602701 Yellow 5280602710 Beige 5280602703

LJUSLYKTOR CALORE

KIT VAKINME HAMAM 
Ett lyxigt kit med Vakinme produkter som är producerade i Sverige och endast inne-
håller naturliga ingredienser. I detta kit ingår Vakinme handkräm (50 ml) och flytande 
tvål (250 ml) samt en 50x70 cm hamam handduk från Sagaform. Levereras i fin 
presentbox.   
Art. nr: 5003582      
     

KIT VAKINME 
Ett lyxigt kit med Vakinme produkter som är producerade i Sverige och endast 
innehåller naturliga ingredienser. I detta kit ingår Vakinme body lotion (250 ml) och 
flytande tvål (250 ml). Levereras i fin presentbox.   
Art. nr: 5003583      
    

275:- /st
Pri/st exkl. moms 

& märkning.

Ord:

335:- 

275:- /st
Pri/st exkl. moms 

& märkning.

Ord:

319:- 

180:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

200:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

200:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

200:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

380:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.
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MAJA FLEECEPLÄD
Maja är en underbart lyxig, mjuk och 
stor pläd i ett vackert mönster som 
påminner om snö eller mossa. Maja 
finns i vitt och grönt. Inslagen med ett 
rosettband i en snygg presentkartong.
Art. nr: Grön 5018219, vit 5018220
Material: 100% polyester

400:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

Ord:

430:- 

349:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

Ord:

365:- 

ESTHER FLEECEPLÄD
Esther är den perfekta fleecepläden. 
En tjockare beige fleecepläd som med 
sina ränder skapar ett klassiskt uttryck. 
Mjuk, varm och lätt att ta med sig vart 
man än går, både inomhus och utomhus. 
En lyxig pläd som skapar leenden 
hos både givaren och mottagaren. 
Inslagen med ett rosettband i en snygg 
presentkartong.
Art. nr: 5018357 Benvit
Art. nr: 5018358 Grå
Material: 100% polyester

CANDLE GINGER JOY & LUSCIOUS BLOOM
Candle Ginger Joy  & Luscious Bloom: - Fantastiska dofter för en 
själsmytande tradition. Tillverkad av soyavax.
Art. nr: 5392450812 Candle Ginger Joy
Art. nr: 5392451703 Candle Luscious bloom 
Material: 90% sojavax, 5% doft, 5% vegetabilisk olja

240:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

Ord:

259:- 

DOFTLJUS
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Julpris

  399:-
(vid 50 st)

LORD NELSON JULKULA 2-DELSSET
Skapa en murrig julstämning med detta bäddset 
där vackra julkulor hänger på grangrenar.
Art. nr: 421075
Färg: Grå 95
Material: 100% Bomull, trådtäthet 144
Förpackning: Plastförp. med banderoll
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm 
Styckpris: 499:-

KOSTA LINNEWÄFVERI 
NOTTINGHAM SATIN LYOCELL 4-DELSSET
Bäddset av Lyocell vilket tillverkas av cellulosa från 
snabbväxande träd. Lyocell bearbetas i ett slutet system 
där man återanvänder 99% av de biologiskt nedbrytbara 
kemikalierna, även tyget är 100% biologiskt nedbrytbart. 
Tyg av lyocell transporterar fukt, andas och känns mjukt 
mot huden.
Art. nr: 426047
Förpackning: Presentpåse
Storlek: Påslakan: 2 st 150x210 cm
Örngott: 2 st 50x60 cm

999:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Ord:

1449:- 

LORD NELSON
HERRESTAD FLANELL
 Rutigt bedset i varmt och mjuk flanell passar lika bra i fjällstugan som att 
skapa en rustik och ombonad känsla i ett hem.
Art. nr: 421079
Färg: Röd 35, grön 65
Material: 100% Bomull, trådtäthet 76
Storlek: 50x60 cm, 150x210 cm

299:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Ord:

499:- 

449:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st
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KOSTA LINNEWÄFVERI 
FLEECEPLÄD JAQUARD
Underbara jaquardpläden från Kosta LInnewäfveri är tillverkad i mjuk 
fleece. Plädens framsida har ett mönster av små rektanglar medan 
baksidan är slät. Pläden är lika mjuk och mysig som den är dekorativ 
och passar både att svepa om sig som att förhöja inredningen.
Art. nr: 411148
Färg: Nougat 04, grå 95
Material: 100% Polyester
Förpackning: Plastpåse med banderoll
Storlek: 130x170 cm

299:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Ord:

329:- 

KOSTA LINNEWÄFVERI PLÄD MÅRTEN
En underbar ullpläd att svepa om sig. Materialblandningen gör 
den mjuk, lätt och ändå värmande. Kommer i det klassiska mön-
stret ”gåsöga”, ett mönster som står sig genom tiden. 245g/m²
Art. nr: 410942
Färg: Sand 02, marin 58, grön 65, grå 95
Material: 45% ull, 30% akryl, 
20% polyester, 5% kashmir
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm
Styckpris: 699:- 499:- /st

Pris exkl. moms 
och märkning vid 50 st

Ord:

699:- 

KOSTA LINNEWÄFVERI PLÄD ULL/AKRYL
Härligt varm pläd med färgval som passar in i varje hem.
Art. nr: 410776
Färg: Natur 02, vinröd 38, grön 60,
ljusgrå 95, mörkgrå 97
Material: 30% ull, 70% akryl
Förpackning: Plastpåse
Storlek: 130x170 cm 
Styckpris: 699:-449:- /st

Pris exkl. moms 
och märkning vid 50 st

Ord:

699:- 
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KOSTA LINNEWÄFVERI FROTTÉSET SET JASMINE 2+2
2 st handdukar 50x70 cm och 2 st duschbadlakan 65x135 cm.
Art. nr: 416151
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 600 g/m²

00 03 04 14 20 23 30 35 36 37 38 44

46 54 55 57 58 59 61 63 65 95 97 99

LORD NELSON FROTTÉSET 
KUNGSHAMN 2+2
Fairtradecertifierat gåvoset med 2 st 
handdukar 50x70 cm och 2 st 
duschbadlakan 70x130 cm.
Art. nr: 416148
Vikt: 550 g/m2

499:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Från

Ord:

699:- 

799:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Från

Ord:

879:- 

00 03 35

54 58 97 99

QUEEN ANNE FROTTÉSET ASKERSUND 2+2 
Ett set innehållande 2 st handdukar 50x70 cm och  
2 st duschbadlakan 65x130 cm. 
Art. nr: 416044
Förpackning: Presentkartong
Vikt: 420 g/m²

00 35 37 44 54 55

56 58 63 95 97 99

399:- /st
Pris exkl. moms 

och märkning vid 50 st

Från

Ord:

499:- 

30



COLLEGE BADROCKEN

En helt unik variant av bad/morgonrock!
Detta är en underbar hybridrock i collegetyg. 
Den passar lika bra att bära efter träning som efter 
bad eller bara till att mysa i. Två fickor och mudd i 
ärmarna. Huvband och skärp i midjan.
Art. nr: 420642
Storlek: S/M, L/XL, XXL
Material: 52% bomull / 48% polyester 
Färg: grafit 97, 60% bomull / 40% polyester

02

95

38

59

97

449:- /st
Pris vid 50 ex

exkl. moms & märkning.

HOODIE FÖR
VINTERBADARE

(OCH ANDRA LIVSNJUTARE)

Ord:

549:- 
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JAYS X-SEVEN 
Trådlösa hörlurar i snygg och slimmad design 
från det svenska varumärket Jays. Märks med 
lasergraverad platta som fästs på kåpan. - Grymt 
ljud. - Isolerar ljudet bra åt båda håll. - Mikrofon 
för telefonsamtal. - 24 timmars batteritid. - Voice 
control Siri och Google Assistant.
Art. nr: JAY0247

Vi kan ta fram din logo i exklusiv logotop, 
anpassad tillden triangulära ytan på högtalaren. Begär offert!

BLUE 
THUNDER
BY  BLAUPUNKT

BLAUPUNKT BT SPEAKER
Rejäl 10 W bluetooth-högtalare som blir en eye-

catcher. Tack vare bra batteritid på 10 h så kan den 
spela hela kvällen utan att behöva laddas. 

Art. nr: BLP3925

599:- /st
Vid 25 st 

Inkl. graverad platta x 2 
exkl. moms.

Startkostnad 695:- 

389:- /st
Pris vid 25 st exkl. moms 

och märkning. 
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JAYS S-GO THREE 2.0 
Snygg 13 Watt högtalare från Jays med 
härligt ljud. Märks på ovansidan med 
1-färgstryck. - 360-graders ljud. - 12 timmars 
batteritid. - Går att parkoppla. - Mikrofon för 
telefonsamtal. - IPX4-klassad så den står 
emot fukt och väta. Storlek: Ø130x60 mm.
Art. nr: JAY0503

JAYS T-SEVEN 
Jays bästa in ear-lurar. Märks genom tryck 
på asken. - Grymt ljud. - Brusreducering. 
- Touch-kontroll. - Fantastisk mikrofon tack vare 
dubbel mikrofonuppsättning. - 5 timmars batte-
ritid. - Kan laddas upp igen i asken för ytterligare 
3x5 timmars batteritid. - Asken laddas trådlöst 
eller med medföljande kabel. - Voice control 
Siri och Google Assistant. - 3 olika storlekar av 
gummipropp medföljer för optimal passform.
Art. nr: JAY0242

919:- /st
Vid 25 st Inkl.fullfärgstryck 

exkl. moms.
Startkostnad 695:- 

999:- /st
Vid 25 st Inkl. 1-färgstryck 

exkl. moms.
Startkostnad 695:- 
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XOOPAR TRAFOLD 3 
Kraftfull och smidig laddningsplatta för trådlös laddning. - Ladda upp till 4 
enheter samtidigt. - Ihopfällbar design med magnet gör den smidig att ta med på 
resan. - MagSafe-kompatibel. - Höljet är tillverkat av biologiskt nedbrytbar plast.
Art. nr: 3188
 

XOOPAR MR BIO POWERPACK
Kit med multikabel och powerbank på 5000 
mAh, perfekt för resan. 
Multikabel med kontakter för alla av dagens 
elektronikprodukter. Tillverkad av biologiskt 
nedbrytbar plast samt vete.
Art. nr: 3186

389:- /st
Vid 25 st 

exkl. moms och märkning.

389:- /st
Vid 25 st Inkl. 1-färgstryck 

exkl. moms.
Startkostnad 695:- 

LADDSTATION
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LED IT BE CHRISTMAS 
starry sky Christmas card

Ett annorlunda och kul julkort som skänker 
julstämning i mörkret.

Med LED IT BE CHRISTMAS projekterar man 
upp ett mysigt mönster för att skapa en 
stjärnhimmel i taket eller ett glimrande ljus på 
granen. Varför inte skapa lite julkänsla runt ditt 
kontor! 

LED:en har en USB-kontakt som gör det möjligt 
att koppla den till allt som har en USB-ingång. 
Genom att vrida LED:ens huvud förändras 
mönstret. 

– LED it be Christmas, my friend.

Material: Aluminium / plast
Längd: 20,7cm  
Spänning: 5.0V
Ström: 50mA
Effekt: 100 mW
Kartong mått: 11,5 x 7 x 3cm

Boxen är utformad som ett julkort. 
Skriv på traditionellt sätt eller bifoga en hälsning

i kartongen.
Går utmärkt att skicka som vanligt brev.

Pris: 99 KR
Exkl. märkning, frakt och moms.

Levereras graverad med texten LED IT BE CHRISTMAS. 
Finns plats på motsatt sida för egen lasergravyr.

(Artikelnr: FA1044)

FATAZZ ”LED IT BE CHRISTMAS STARRY SKY” 
Ett annorlunda och kul julkort som skänker julstämning 
i mörkret.  
Med LED IT BE CHRISTMAS projekterar man upp ett 
mysigt mönster för att skapa en stjärnhimmel i taket 
eller ett glimrande ljus på granen. Varför inte skapa lite 
julkänsla runt ditt kontor! LED:en har en USB-kontakt 
som gör det möjligt att koppla den till allt som har en 
USB-ingång. Genom att vrida LED:ens huvud förändras 
mönstret. Levereras graverad med texten LED IT BE 
CHRISTMAS. Det finns plats för egen lasergravyr om så 
önskas. Boxen är utformad som ett julkort. 
Skriv på traditionellt sätt eller bifoga 
en hälsning i kartongen.  
Art. nr: FA1044 
Material: Aluminium / plast 
Längd: 20,7cm   
Spänning: 5.0V 
Ström: 50mA 
Effekt: 100 mW”

99:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

599:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

FATAZZ TWINS 2-IN-1 BLUETOOTH SPEAKER 
Vem sa att du inte kunde få ett kickazz stereoljud med 
en bluetooth-högtalare?  Med ett enkelt handgrepp 
delas TWINS på mitten och skapar två högtalare.  Ett 
grymt sätt att öka dynamiken, förbättra ljudbilden och 
höja hela ljudupplevelsen.  Stereoljud utan sladd möjlig-
görs med hjälp av TWS-teknik (True Wireless Stereo). 
TWINS är en 20 Watts högtalare med 10 Watt i vardera 
del. Detta gör att TWINS levererar ett kraftfullt ljud 
både som en högtalare eller  som två separerade 
enheter.  TWINS är IPX 5-klassad.
Art. nr: FA1043
Ljudstyrka: 2 X 10 watt (20 watt)
Litiumbatteri: 2 x 2000mAh
Bluetooth: 5.0+EDR
Strömnivå: DC 5 volt
Laddningstid: 3 tim
Speltid: 5–8 tim
Mått: 2 x 10cm (20cm) ⌀ 8cm
Färg: Svart
Material: ABS, Polyester

LYSANDE
STJÄRNHIMMEL
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PING-PONG
PREPPAD?

FATAZZ DOCTOR PONG PING-PONG SET 
Med vårt portabla DR.PONG set har det aldrig varit smidigare att spela ping 
pong! DR.PONG har ett utdragbart och självspännande nät som gör det busen-
kelt att snabbt rigga för en pingismatch på valfritt bord. Bordets storlek spelar 
ingen roll, den smarta nätfunktionen förvandlar så gott som alla bord till ett 
pingisbord. Använd köksbordet, matsalsbordet eller soffbordet. Varför inte rigga 
upp kontorsbordet på fikarasten? Så plocka fram vinnarskallen och utmana dina 
kollegor, vänner och familj på en match!  
DR.PONG består av ett nät, två rack samt två pingisbollar packat i en gympa-
påse gjord av återvunna petflaskor. 
 
Nätets maxlängd: 150cm 
Lämplig tjocklek på bordskiva: 1-5cm 
Färg: Svart 
Rack: Trä (Poppel), gummi 
Nät: Plast, Nylon 
Bollar: ABS 
Gympapåse: Polyester (R-PET) 
Mått påse: 35x24cm”  
Art. nr: FA1047

399:- /st
Pris/st exkl. moms 

& märkning.

TRYCK 
DIN LOGGA

PÅ PÅSEN
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BLI EN
GOLDDIGGER!

FATAZZ GOLD DIGGER SKEDAR 6-PACK 
Allt är inte guld som glimmar, men nu låtsas vi lite. Dessa 
läckra dessert-/kaffeskedar i formen av en spade sätter 
verkligen guldkant på livet! Så ta nu ett riktigt spadtag och 
skyffla in en smarrig dessert – det är du värd.
Art. nr: FA1049  
Material: 304 rostfritt stål 
Längd: 12,3 cm 
Färg: Guld 
Livsmedelgodkänd: Ja 
Godkänd för diskmaskin: Ja 199:- /st

Pris/st exkl. moms 
& märkning.
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PEMBERTON HOOD

PEMBERTON HOOD
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett per-
fekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon 
samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två 
fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvan ytterkant.
Art. Nr: Herr 358418, Dam 358419
Kvalitet: 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99),
70% återvunnen polyester 26% rayon 4% elastan (580, 96), CB DryTec 50 UPF
Storlekar: Herr S-4XL, Dam S-XXL 

580 Dark Navy 99 Black

96 Pistol

MODERN
TEKNISK HODDIE 
MED LÄCKRA
DETALJER.
BRODYR INGÅR!

599:- /st
Pris inkl. brodyr max 20 cm2 

vid 25 st. 
Exkl. moms och 

mönsterkort. Ord:

667:- 

38



ADV ENTITY TRAVEL BACKPACK 25 L
ADV Entity Travel Backpack 25 L är en 
mångsidig outdoor-ryggsäck för dagsturer 
eller kortare resor. Ryggsäcken är gjord 
av återvunnet material och har justerbar 
bröstrem och höftbälte för optimal pass-
form, vattentät ovandel och praktiska 
fickor för förvaring av regnjacka eller 
vattenflaska.
Art nr: 1912509 
Material: 1: 50% polyester-recycled  50% 
polyurethane, 2: 100% polyester

ADV ENTITY DUFFEL 70 L
ADV Entity Duffel 70 L är en slitstark och mångsidig duffel med vatten-
täta dragkedjor och två stora sidfickor. Väskan har även justerbara axel-
remmar som kan gömmas undan i en ficka när de inte används.
Art nr: 1912511 
Material: 1: 100% polyvinyl Chloride, 2: 50% polyester-recycled  + 50% 
polyurethane. 3: 100% polyester

580000

664000

800:- /st
Pris/st exklusive moms

vid 10 st.

1040:- /st
Pris/st exklusive moms

vid 10 st.

985000

580000

985000

GREAT OUTDOORS KLASSISKA
TREKKINGVÄSKOR 

FRÅN CRAFT
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SKÖNASTE JACKAN
ÅRET RUNT!

SKÖN FODRAD
SOFTSHELL
I OLIKA MODELLER.
BRODYR INGÅR!
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SKÖNASTE JACKAN
ÅRET RUNT!

CLIQUE PADDED SOFTSHELL HOODY JACKET
En vadderad softshelljacka med fast huva i modern design. 
Tre ytterfickor med SBS-dragkedjor och en innerficka. Ut-
rustad med svart foder och dekorerad zippuller. En avtagbar 
nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare.
Art. nr: Herr 020952, Dam 020953 
Material: 85% polyester och 15% spandex, laminerad med 
100% polyester fleece. WP 5000. 
Storlek: Herr XS-4XL, Dam XS/34-XXL/44

CLIQUE PADDED SOFTSHELL JACKET
En vadderad softshelljacka i modern design. Tre ytterfickor 
med SBS-dragkedjor och en innerficka. Utrustad med svart 
foder och dekorerad zippuller. En avtagbar nacketikett för att 
enkelt kunna addera egen avsändare.
Art. nr: Herr 0200954, Dam 0200957 
Material: 85% polyester och 15% spandex, laminerad med 
100% polyester fleece. WP 5000. 
Storlek: Herr XS-4XL, Dam XS/34-XXL/44

CLIQUE PADDED SOFTSHELL VEST
En vadderad softshellväst i modern design, utrustad med tre 
ytterfickor med SBS-dragkedjor och en innerficka. Fodret är 
svart och zippullers är dekorerade. En avtagbar nacketikett för 
att enkelt kunna addera egen avsändare.
Art. nr: Herr 020958, Dam 020959 
Material: 85% polyester och 15% spandex, laminerad med 
100% polyester fleece. WP 5000. 
Storlek: Herr XS-4XL, Dam XS/34-XXL/44

35 55 580 75 945 99

35 55 580 75 945 99

35 55 580 75 945 99

589:- /st
Pris inkl. brodyr max 20 cm2 

vid 50 st. 
Exkl. moms och 

mönsterkort.

619:- /st
Pris inkl. brodyr max 20 cm2 

vid 50 st. 
Exkl. moms och 

mönsterkort.

499:- /st
Pris inkl. brodyr max 20 cm2 

vid 50 st. 
Exkl. moms och 

mönsterkort.

Ord:

683:- 

Ord:

653:- 

Ord:

563:- 
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I denna katalog hittar du mycket, men inte en bråkdel av det du hittar i vår 
webshop på nätet. Ta dig lite tid och surfa runt i jakt på ytterligare inspiration 
inför julen eller inför kommande verksamhetsår.

New Wave Profile är Skandinaviens största sammanslutning för profilföretag och 
vi finns inte bara på nätet utan sannolikt i din närhet, med showroom och kontor. 
Även våra medlemmar hittar du på newwaveprofile.com.

newwaveprofile.com
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 1. ANALYS 
Vi börjar alltid med att komma ut till er för att presentera  
oss och vårt koncept. Vi visar exempel på hur vi hjälpt andra 
företag för att ge dig inspiration och idéer till er profilering.  
Vi tar in all information vi behöver, för att kunna uppfylla just 
era önskemål och förväntningar. Det kan vara allt från befintlig 
grafisk profil och koncept till tidsram och målgrupper. 

 2.  IDÉ & KONKRETISERING
Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill ha, hur man vill 
ha det och hur det faktiskt kommer att bli. För att göra det så 
tydligt som möjligt för dig, kommer vi ut till dig och går igenom 
vårt sortiment och visar produktprover. Vi visualiserar en 
helhet med idéskisser, designförslag, applikationslösningar 
och färg- och materialprov. Därefter genomför vi storleksprov-
ning av klädsortimentet, gör delavstämningar och ändringar 
innan ni tar slutgiltigt beslut.

 3. INKÖP & PRODUKTION
Att planera profilinköp kan vara lite knepigt, speciellt om  
man aldrig tidigare köpt in denna typ av produkter. Efter att ha 
hjälpt tusentals svenska företag med sin profilmarknadsföring, 
har vi vanan inne. Tillsammans utformar vi en kostnadseffektiv 
och praktisk strategi för era inköp. Vi tar reda på vilka produkter 
som bör lagerhållas och vilka som bör tillverkas mot order.  
Att volymerna blir korrekta och att allt kan levereras i tid.  
Vi utför också kvalitetskontroller för att säkerställa att allt  
är enligt order. 

 4. LOGISTIK
Vårt helhetskoncept innefattar också en välutvecklad logistik- 
hantering som vi givetvis anpassar efter just era önskemål.  
Ni behöver bara säga vad som ska levereras vart, så ser vi till 
att det kommer rätt. Förutom själva transporten erbjuder vi 
också lagerhållning, e-handelslösning och paketering/inslagning. 
Vårt mål är att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att 
beställa profilprodukter.  

 5. EFTERSERVICE
Från start till mål. Det är New Wave Profile - Full Service Concept. 
Vår service till dig fortsätter, även när allt är levererat. Du kan 
alltid vända dig till vår kundtjänst om du behöver hjälp med 
exempelvis garantier, reklamationer, kompletteringar eller 
NKI-undersökning. 

Som Skandinaviens största kedja inom profilkläder och profilreklam, har vi möjligheten att erbjuda ett 
helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, från första skiss och hela vägen 
till leverans och efterservice. Det spelar ingen roll om du har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, 
vi anpassar oss efter dina behov och dina önskemål, så att du får en profil att trivas med.  

FULL SERVICE CONCEPT

FRAKTER & LEVERANSER

Prover debiteras och krediteras efter retur i orginalförpackning och oskadat skick. 
Leveranstider enligt överenskommelse men är normalt 3-5 veckor på lagervaror. 
Vissa varugrupper kan dock ha längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att ta 
ut expressavgift i de fall leveranstiden understiger 5 arbetsdagar. Leveranstiderna 
gäller efter godkänt märkningskorrektur.

ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR

• Moms, frakt och ev. märkning tillkommer om inget annat anges. 
• Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och giltiga längst 
   t o m 31 december 2022. Vi förbehåller oss dock rätten till prisjusteringar 
   p g a prisförändringar utanför vår kontroll, t ex stigande råvarupriser. 
•Vi reserverar oss för feltryck, eventuell felaktig färgåtergivning i 
  tryck samt eventuell slutförsäljning.
•Betalningsvillkor 10 dagar netto efter kreditprövning eller enligt 
  avtal, annars efterkrav. 
•Nya kunder betalar 50% mot postförskott efter kreditprövning. 



HÅRDA &
MJUKA

KLAPPAR
FRÅN KÄNDA 

VARUMÄRKEN!

FÖRETAGS
KLAPPAR

I URVAL JULEN 2022
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VI ÄR STOLT MEDLEM I NEW WAVE PROFILE, SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA INOM PROFIL.

Inför julen vill vi gärna tipsa dig om vår hemsida med en ny funktionell webshop där du kan köpa branding men också 

göra dina julklappsinköp för företaget. Bakom vår webshop finns den personliga service, våra avancerade logistik-

lösningar och ett fantastiskt sortiment av produkter från starka varumärken som  du i denna katalog bara ser ett 

litet urval av. Bara ett tips, alltså. Och vill du hellre ringa eller besöka oss så är vi på plats och beredda! 

KÖP KLAPPAR ONLINE PÅ NEWWAVEPROFILE.COM

Avsändare:
New Wave Mode AB
Åkarevägen 18
455 83 Dingle

Kungsparksvägen 31, 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-733 30  
Ringugnsgatan 10B, 216 16 Limhamn Tel: 040-16 00 85     
info@broderiet.se    broderiet.se
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