
Något till alla
inför våren
och sommaren!

Telefon       0660-433 400
E-post     info@profilonline.se

Besöksadress   Gottnevägen 47   
     (f.d. Själevadsdörren) 
    894 31 Själevad

Varselshorts 6535
Varselshorts med 
undanstoppningsbara hängfickor 
och andra grymma egenskaper.

Nu: 415:-

Flexfit Keps
 

Keps med 6 paneler i bomullstwill 
med ett brett elastiskt band för 

perfekt passform.
Inklusive brodyr eller enfärgstryck 

Tryck/
brodyr 
ingår!

Vi erbjuder er som företagskund

•  Fria utkörningar  •  Fria utprovningar på plats hos er  •  Webshop
•  Färdiga klädpaket  •  Vi lagerhåller ert sortiment  •  Miljövänliga produkter
•  Vi trycker medan ni väntar  •  Stort urval av gåvor och gåvokort 

Tryck
50 st= 119:- /st
100 st= 105:-/st
Brodyr
50 st= 129:- /st
100 st= 109:-/st

INKLUSIVE 
TRYCK!
(en färg)

65:-/st
T-shirt inkl. tryck 
Härlig t-shirt i 100% bomul i 160g/m². Finns  
både som dam och herr modell. Stort antal 
färger att välja mellan. Minsta antal 50st.

    Ny Kund! 

•   Handla kläder hos oss för minst 
3000 kronor så bjuder vi på 25 st 
enfärgstryck inklusive startkostnad. 

•  Gratis inslagning av era köpta gåvor 
hos oss.



SieviAir R3 Roller S3 
En lågsko i skyddsklass S3 med 
sulkonstruktionen SieviAir® och Boa®-
mekanismen.

Tegera 515
Smidig montagehandske i syntet. 
Tvättbar och Kromfri.

Tegera 8801 Infinity
Storsäljare från Tegera. Extrem smidig med 
grymt grepp. Följsam PU handske som passar 
utmärkt för arbeten där fingertoppskänsla 
behövs.

Jalas 9965 Exalter S3
Storsäljare från Jalas med Boa® på sidan. 

Yrkessko Jalas 5362 Spoc
Boa® såklart!

Begränsat antal.

Cobra 2 roller S3 
Grym stötdämpning med utmärkt grepp. 
Komposit tåhätta och spiktramp..

Sievi Roller S3 
Storsäljare från Sievi. Utmärkt för tuffa miljöer. 
Boa såklart! 

Nu: 1 695:-

Nu: 1 580:-

Nu: 649:-
Nu: 1899:-

Nu: 1 495:-

Vid köp av 6 par: 30:-/par
Vid köp av 60 par: 

27:-/par

Vid köp av 6 par: 34:-/par
Vid köp av 60 par: 

30:-/par
Tegera 511 
Montagehandske i getskinn.

Vid köp av 12 par: 
34:-/par
Vid4köp av 60 par: 
30:-/par

Handskar 
för tuffa 
tag

Rejält på 
fötterna!

515511

 595:-
Prissänkt

 505:-
Prissänkt

50% 
rabatt.

Kanonpris

 455:-
Prissänkt

Känd från TV

8801

NYHET



Midjebyxa i fullstretch 
för maximal 

rörelsefrihet 6540
Underbar byxa som håller 

passformen. Cordura förstärkta 
partier på byxan samt Kevlar på 

knäna för maximal slitstyrka. .

Knäskydd och bälte på 
köpet
När ni handlar Projob produkter 

för minst 2000 kr.

Värde 228 kr

Hantverksshorts 5535
Hantverksshorts med 
undanstoppningsbara hängfickor. 
Finns i flera färger.

Nu: 349:-

Skaljacka 6440 
klass 3. 

Vind- och vattentät skaljacka 
med tejpade sömmar. 
Grymt prisvärd jacka 

med ett flertal funktioner 
som underlättar under 

arbetsdagen.

Nu: 695:-

 380:-
Prissänkt

Nu: 1150:-

Nu: 249:-

SieviAIR R4 Roller S1P 
Nyhet från Sievi! Världens mest avancerade häldämpning FlexEnergy 
binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår 
till steget. Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som 
uppstår genom att fötterna blir varma, genom flödeskanaler i sidorna av 
sulans botten.

Classic OC Polo till kanonpris! 
inkl tryck eller Brodyr
En klassisk pikétröja i perfekt passform och 100% ekologisk bomull. Den har 3 ton-i-ton knappar, slitsar i sidorna samt försträkt nackband. 
Ribbad krage och ärmslut.  Finns i flertal färger och i dam och herrmodell! 

Köp 50 tröjor eller mer så bjuder vi på brodyr eller tryck på tröjan*
Max 60 kvadratcentimeter brodyr eller ett tvåfärgstryck.

Nu: 1 695:-

 425:-
Spara

Tryck/
brodyr 
ingår!

Tjäna pengar till klassen/laget.

Sälj toalett-hushållspapper
Helt riskfritt

Ni säljer vi sköter resten!
www.miljokassen.se 



Alla priser är exklusive moms, och kan inte kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t.o.m. 15/7 2022. Med reservation för slutförsäljning.

Ta hand om dina anställda  
Vi fixar gratis inslagning av era köpta gåvor!

Telefon       0660-433 400
E-post     info@profilonline.se

Besöksadress   Gottnevägen 47   
     (f.d. Själevadsdörren) 
    894 31 Själevad

CORN HOLE
Corn Hole är ett kul spel där alla kan vara med. Perfekt för
fikarummet, familjen eller utmana vänner och bekanta. 
Storlek: 30x50x4 cm. Instruktioner medföljer.

PADELVÄSKA
En väska som fungerar 
som en ryggsäck för padel 
och en mängd andra 
användningsområden. 
Mått: L 34 cm, H 56 cm, 
D 28 cm

GLASFLASKA 60 CL
Flaska av borosilikatglas med 
neoprenfodral i valfri färg som passar
varje person, flaskan går bra att diska 
i maskin.

FÖRKLÄDE
Dubbelfunktion, 
bröstlappsförkläde med 
justerbart nackband, alt 
som midjeförkläde då 
bröstlappen kan vikas ner 
och döljas. Sömmar ton i 
ton.

499:-/st

399:-

159:- /st

279:-

449:-

Vi bjuder på ett enfärgstryck på 
väskan vid köp av 25st.

Pris inkl enfärgstryck vid 
köp av 25 st.

  

  

KAMPANJ

INKLUSIVE 
TRYCK!
(en färg)

Vi bjuder på ett enfärgstryck vid köp av minst 10st.

Inkl ett enfärgstryck på flaskan eller 
skyddet, vid köp av minst 50st. inkl enfärgstryck vid köp av 25 st.

Finns i färgerna, beige, marinblå, grå och svart.

STRANDMATTA
Hopfällbar strandmatta 
med ryggstöd är 
perfekt att ta med till 
stranden, poolen eller 
campingplatsen.
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SNYGGAST VID GRILLEN!

Årets sommargåva

INKLUSIVE 
TRYCK!

(en färg)


